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Reprezentacja pracodawcy
w sferze dokonywania czynności
z zakresu prawa pracy
Employer's representation in the sphere of performing activities
within the scope of labour law
Streszczenie
Artykuł dotyczy wykładni art. 31 k.p. regulującego kwestię reprezentacji pracodawcy w zakresie dokonywania
czynności z zakresu prawa pracy. Autor omawia
znaczenie pojęcia czynności z zakresu prawa pracy,
pojęcia osoby i organu zarządzającego, sposobu dokonywania wyznaczenia innej osoby do dokonywania
wyżej wymienionych czynności, a także skutków wadliwości podmiotowej po stronie pracodawcy przy dokonywaniu czynności w sferze indywidualnych stosunków pracy.

Abstract
The article deals with the interpretation of Article 31 of
the Labour Code regulating the issue of employer's
representation in the scope of performing activities
within the scope of labour law. The considerations relate
to the meaning of the concept of activities within the
scope of labour law, the concept of a person and a
managing body, the manner of appointing another
person to carry out the aforementioned activities, as well
as the consequences of a subjective deficiency on the
part of the employer in carrying out legal activities in the
sphere of individual employment relationships.
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Uwagi wprowadzające
W art. 31 k.p. w sposób syntetyczny i elastyczny ujęto kwestię reprezentacji pracodawcy w sprawach z zakresu prawa
pracy. Zgodnie z przepisami tego artykułu za pracodawcę
będącego jednostką organizacyjną czynności z zakresu
prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą
jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Reguła ta
ma odpowiednie zastosowanie do reprezentacji osoby fizycznej będącej pracodawcą, jeżeli nie dokonuje ona jako
pracodawca osobiście czynności, o których wyżej mowa.
Przed nowelizacją kodeksu pracy ustawą z 2 lutego 1996 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 24 poz. 110) wprowadzającą art. 31 k.p.
obowiązywała w tym zakresie zasada jednoosobowego kierownictwa, wyrażona w uchylonych art. 4 i 23 k.p. W myśl

dawnego art. 4 k.p. kierownik zakładu pracy reprezentował
zakład pracy wobec załogi i działał w jego imieniu — zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa. Z kolei uchylony art. 23 k.p. stanowił w § 1, że czynności prawnych w zakresie stosunku pracy dokonywał w imieniu zakładu pracy
jego kierownik lub inny upoważniony do tego pracownik.
Zasada jednoosobowego kierownictwa, charakterystyczna dla scentralizowanej i zetatyzowanej gospodarki
Polski Ludowej, okazała się nieadekwatna do nowych warunków ustrojowych opartych na zasadach gospodarki
rynkowej.. Po pierwsze, na rynku pracy w znacznej liczbie
pojawili się pracodawcy funkcjonujący w ramach form
prawnoorganizacyjnych zarządzanych przez organy kolegialne: spółki handlowe, stowarzyszenia, fundacje itd. Po
drugie, dopuszcza się możliwość sprawowania zarządu
jednostki organizacyjnej przez osoby prawne (por. art. 45a
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ustawy z 25 września 1991 r. o przedsiębiorstwach państwowych, DzU z 2020 r. poz. 1644). Po trzecie, w imieniu
pracodawcy może działać osoba fizyczna niebędąca pracownikiem danego zakładu pracy, np. syndyk masy upadłościowej (por. wyrok SN z 18 czerwca 2002 r., I PKN
171/01, OSNP 2004/7/121) czy likwidator, jeżeli funkcji
syndyka lub likwidatora nie powierzono osobie prawnej,
albo też zarząd spółki — jeżeli jego członkowie nie pozostają z nią w stosunku pracy.

stroną w procesie, to jako podmiot samodzielny procesowo
sam udziela pełnomocnictwa do reprezentacji przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy; pracodawcę reprezentuje wówczas osoba wskazana w art. 31 k.p. W postanowieniu z 14 maja 2001 r. (I PZ 9/01, „Prawo Pracy
i Prawo Socjalne” 2002/2/68) Sąd Najwyższy wskazał, że
krąg osób upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy jest
wyznaczony przez art. 31 k.p., a nie przez art. 38 k.c.

Zakres reprezentacji pracodawcy

Osoba i organ zarządzający

Zakres reprezentacji pracodawcy obejmuje dokonywanie
czynności „w sprawach z zakresu prawa pracy”. Użycie tego ogólnego zwrotu z jednej strony oznacza, iż chodzi tu
o czynności w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc zarówno czynności prawne, jak i inne działania powodujące
skutki prawne. Z drugiej zaś strony chodzi nie tylko
o czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy, lecz
także o czynności z zakresu zbiorowego prawa pracy.
Czynnościami prawnymi z zakresu indywidualnego prawa
pracy są w szczególności: nawiązanie i rozwiązanie umowy
o pracę, zawarcie porozumienia lub dokonanie wypowiedzenia zmieniającego treść stosunku pracy, uchylenie się
od skutków poświadczenia woli. Z kolei do innych działań
prawnych można zaliczyć w szczególności: nałożenie kary
porządkowej, uwzględnienie albo odrzucenie sprzeciwu
od nałożonej kary porządkowej, wydanie świadectwa pracy i jego ewentualne sprostowanie, udzielenie urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego czy też zwolnienia
od pracy, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, dokonanie oceny pracownika. Natomiast do czynności z zakresu zbiorowego prawa pracy można zaliczyć: zawarcie
lub złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu (wypowiedzeniu) układu zbiorowego pracy albo innego porozumienia zbiorowego, wstąpienie pracodawcy w spór zbiorowy,
zawiadomienie właściwego państwowego inspektora pracy
o powstaniu sporu zbiorowego, udzielanie załodze zakładu pracy informacji, prowadzenie z jej przedstawicielami
konsultacji w sprawach zakładu pracy. Norma zawarta
w art. 31 § 1 k.p. nie może być jednak podstawą do udzielenia danej osobie upoważnienia do kształtowania stosunków administracyjnoprawnych poprzez prawne formy
działania administracji publicznej, jak np. wydawanie decyzji administracyjnych lub postanowień. Podstawę takiego upoważnienia może stanowić jedynie art. 268a k.p.a.
lub norma szczególna dotycząca upoważnienia do działania w imieniu organu administracji publicznej (por. wyrok
SN z 16 listopada 2006 r., II PK 87/06, LEX nr 33 6489).
Zasady reprezentacji określone w art. 31 k.p. odnoszą
się nie tylko do realizacji materialnoprawnych kompetencji
i uprawnień pracodawcy, ale także do realizacji jego zdolności sądowej. Przypomnieć wypada, że zgodnie z art. 460
§ 1 k.p.c. pracodawca ma zdolność sądową, a więc zdolność
do występowania w procesie jako strona (por. art. 64 § 1 i § 11
k.p.c.), oraz zdolność procesową, czyli zdolność do samodzielnego dokonywania czynności procesowych (por. art. 65
k.p.c.), chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a zatem każdy pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p. Zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 października 2017 r.
(II PK 270/16, LEX nr 2390719), skoro pracodawca jest

Artykuł 31 § 1 k.p. stanowi, iż za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną działa osoba lub organ zarządzający
tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Przytoczony przepis ma charakter szczególny w stosunku do przepisów prawa, zwłaszcza prawa cywilnego czy handlowego,
określających zasady reprezentacji osób prawnych i spółek
prawa handlowego, a więc ma przed nimi pierwszeństwo
w stosowaniu (por. m.in. wyrok SN z 25 października 2016 r.,
I PK 257/15, Legalis nr 1537363). W odniesieniu do pracodawców będących osobami prawnymi przyjęto szerszą formułę reprezentacji niż w art. 38 k.c. i dalej przykładowo
w art. 201 § 1 i 205 § 1 k.s.h., a także art. 368 § 1 i 373 § 1 k.s.h.
Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów osoba prawna działa bowiem przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna prowadzą swoje
sprawy i są reprezentowane na zewnątrz przez swój zarząd.
Jeżeli zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/akcyjnej jest wieloosobowy, sposób jej reprezentacji określa
odpowiednio umowa lub statut spółki. Jeśli żaden z tych aktów nie zawiera postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego
członka zarządu łącznie z prokurentem. O ile więc w stosunkach cywilnoprawnych i prawa handlowego osoba prawna może działać tylko przez swoje organy statutowe, o tyle
w stosunkach pracy jako pracodawca może ona działać także przez inną „wyznaczoną” osobę. Upoważnienie do działania w imieniu pracodawcy zawarte w art. 31 § 1 k.p. jest zatem
szersze podmiotowo niż zawarte w art. 38 k.c. upoważnienie
do działania w imieniu osoby prawnej. Regulacje zawarte
w art. 205 § 1 i 368 § 1 k.s.h. mogą być rozważane na gruncie art. 31 k.p. przy ocenie czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy, jeżeli nic innego nie wynika ze statutu/umowy
konkretnej spółki prawa handlowego. Oznacza to, że
uprawnienie albo wyznaczenie podmiotów do dokonywania
za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy należy do
materii normatywnej prawa pracy, a zatem wymaga zastosowania i wykładni art. 31 k.p. (por. wyrok SN z 13 stycznia
2016 r., II PK 301/14, LEX nr 1968442).
W art. 31 § 1 k.p. ustawodawca posłużył się zwrotem
„osoba lub organ zarządzający” jednostką organizacyjną
będącą pracodawcą. Kto jest „osobą lub organem zarządzającym” przesądzają ustawy lub statuty (umowy spółki)
określające ustrój danego podmiotu (por. art. 38 i 331
k.c.). Organ zarządzający może być jednoosobowy lub
wieloosobowy (kolegialny). I tak np. zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych dyrektor przedsiębiorstwa państwowego zarządza przedsiębiorstwem i re-
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prezentuje je na zewnątrz1, w myśl art. 68 ust. 5 ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2020 r. poz. 910
ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub
placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w przypadku straży gminnych będących jednostkami organizacyjnymi gminy osobą zarządzającą jest, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (DzU z 2019 r. poz. 1795), komendant
straży, a w przypadku podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami, w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2018 r. poz.
2190 ze zm.), odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi jego
kierownik. Z kolei zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może być jednoosobowy albo kolegialny (por. art. 201 § 2 i art. 368 § 2 k.p.). Również
zarząd spółdzielni może być jednoosobowy albo wieloosobowy (por. art. 49 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze, DzU z 2020 r. poz. 275 ze zm.).
Pojęcie „osoby lub organu zarządzającego jednostką
organizacyjną” będącą pracodawcą (por. art. 31 § 1 k.p.)
należy uznać za tożsame z „osobą działającą w jego (pracodawcy — przyp. K. R.) imieniu”, o której stanowi art. 281
k.p., nie jest ono natomiast tożsame z pojęciem „pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem
pracy” (por. art. 128 § 2 pkt 2, art. 1514 § 1 i art. 24126
§ 2 k.p.). Przypomnijmy, że art. 128 § 2 k.p. stanowi, że
przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem, ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.
W wyroku z 7 listopada 2017 r. (I PK 302/16, LEX
nr 2428809) Sąd Najwyższy wskazał, że definiując w powołanym wyżej przepisie kategorię pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy, ustawodawca w sposób wyczerpujący określił katalog stanowisk
pracy, których zajmowanie wiąże się ze statusem pracownika zarządzającego. Artykuł 128 § 2 pkt 2 k.p. daje podstawę do wyróżnienia czterech kategorii pracowników zarządzających zakładem pracy: pracowników kierujących
jednoosobowo zakładem pracy (np. dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), zastępców
pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy
(np. zastępca dyrektora przedsiębiorstwa państwowego),
pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu
zarządzającego zakładem pracy (np. członkowie zarządu
spółki akcyjnej) oraz głównych księgowych. Podział ten
wskazuje, że status zastępców dyrektorów oraz głównych
księgowych jest częściowo odmienny niż kierujących jednoosobowo zakładem pracy i bardziej zbliżony do pracowników wykonawczych. Pracownicy jednoosobowo kierując zakładem pracy są bowiem przełożonymi swoich zastępców oraz głównych księgowych i mają uprawnienia na
podstawie art. 31 § 1 k.p. do podejmowania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy.
Wspólną cechą pracowników zarządzających w imieniu
pracodawcy zakładem pracy jest natomiast możliwość podejmowania przez nich decyzji dotyczących zakładu pracy innych niż czynności z zakresu prawa pracy.

Wyznaczenie „innej osoby”
do dokonywania czynności
Jak już wyżej wskazano, regułą jest, że w sprawach z zakresu prawa pracy pracodawca będący jednostką organizacyjną działa przez osobę lub organ zarządzający, jednak art. 31
§ 1 k.p. wskazuje równocześnie, że za takiego pracodawcę
może działać także inna „wyznaczona” osoba. Wyznaczenie to może być skoncentrowane lub rozproszone.
W pierwszym przypadku może ono dotyczyć jednej osoby
i obejmować dokonywanie wszystkich czynności z zakresu
prawa pracy, w drugim zaś może ono obejmować więcej niż
jedną osobę, np. kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych pracodawcy, którym powierza się dokonywanie określonych rodzajowo czynności, przykładowo czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy, w szczególności
innych czynności niż czynności prawnych. Wyznaczonym
do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy nie musi
być osoba pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą.
Wyznaczenie w rozumieniu art. 31 § 1 k.p. może wynikać
z ustawy albo aktu ustrojowego lub porządkowego danej
jednostki organizacyjnej (statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy) (por. Rączka, 2014; Kubot, 2006,
s. 23), może być następstwem złożenia oświadczenia woli
przez osobę lub organ zarządzający. W wyroku z 10 czerwca 2014 r. (II PK 207/13, „Monitor Prawa Pracy”
2014/12/647) Sąd Najwyższy stwierdził, że w stosunkach
pracy sposób reprezentowania pracodawcy może wynikać
z utrwalonej praktyki dokonywania czynności z zakresu prawa pracy przez osobę zwyczajowo do tego upoważnioną.
Jeżeli chodzi o wyznaczenie ustawowe, to zgodnie
z art. 210 i 379 k.s.h. w umowie między spółką (z ograniczoną odpowiedzialnością/akcyjną) a członkiem zarządu,
jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada
nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy). W wyroku z 4 sierpnia 2009 r. (I PK 42/09, LEX
nr 528156) Sąd Najwyższy wskazał, że art. 210 k.s.h. jest
przepisem szczególnym wobec ogólnie obowiązującej regulacji wynikającej z art. 31 § 1 k.p. Rozstrzygnięcie, który ze wskazanych w art. 210 § 1 k.s.h. podmiotów (rada
nadzorcza czy pełnomocnik) reprezentuje spółkę wobec
członków zarządu, może być dokonane w wewnętrznych
aktach spółki (w umowie spółki z o.o., uchwale zgromadzenia wspólników). W razie braku takiej regulacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w której została
powołana rada nadzorcza) w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec członków jej zarządu może być — co do zasady — reprezentowana zarówno przez radę nadzorczą, jak
i przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia
wspólników. Pełnomocnik taki nie może być jednak utożsamiany z pełnomocnikiem uregulowanym w art. 98–109 k.c.,
chociażby dlatego, że pełnomocnik, o którym mowa
w art. 210 § 1 k s.h., ustanowiony jest uchwałą zgromadzenia wspólników — a zatem w drodze uchwały organu,
który co do zasady nie jest uprawniony do reprezentowania spółki (spółkę — zgodnie z art. 201 § 1 k.s.h. — reprezentuje zarząd). Spostrzeżenie to nie wyklucza jednak
możliwości stosowania w drodze analogii przepisów
o pełnomocnictwie, o ile przepisy te nie pozostają
w sprzeczności z konstrukcją pełnomocnika wykreowaną
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w treści art. 210 § 1 k.s.h. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z 28 lutego 2019 r., VI ACa 573/16, Legalis
nr 2244248). Artykuł 210 § 1 k.s.h. nie precyzuje kręgu
podmiotów legitymowanych do bycia pełnomocnikiem.
Nie ma zatem wprost ograniczeń podmiotowych co do
osoby, która może zostać ustanowiona pełnomocnikiem
do reprezentacji spółki w umowach i sporach z członkami
zarządu. Pełnomocnikiem spółki może być zarówno
wspólnik, jak i osoba spoza grona wspólników. Umocowanie w tym trybie członka zarządu nie jest wykluczone,
jednakże w przypadku spółek dwuosobowych należy badać okoliczności konkretnego przypadku, czy po stronie
członka zarządu spółki wyznaczonego jako pełnomocnik
na mocy powołanego wyżej przepisu nie zachodzą okoliczności, które rodzić by mogły podejrzenie o konflikt interesów tak powołanego pełnomocnika i reprezentowanej spółki (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/19, Legalis nr 1841993).
Powyższe uwagi Sądu Najwyższego są oczywiście w pełni
aktualne w odniesieniu do spółki akcyjnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 marca 2001 r. (I PKN
322/00, OSNAPiUS 2002/24/600), do osoby zatrudnionej
na stanowisku członka zarządu spółki nie stosuje się art.
203 i 374 k.h. (obecnie art. 210 i 379 k.s.h.) z chwilą jej odwołania z funkcji członka zarządu; chociaż nadal pozostaje w stosunku zatrudnienia na stanowisku członka zarządu, określonym umową o pracę, to jednak faktycznie
i prawnie funkcji tej już nie pełni. Z kolei stosownie do
art. 173 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
i naprawcze (DzU z 2020 r. poz. 1228) syndyk masy upadłościowej z mocy prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. W ramach tych działań syndyk dokonuje też
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (por. uchwałę składu 7 sędziów SN z 24 marca 1994 r., I PZP 5/94,
OSNAPiUS 1994/1/4, z glosą M. Gersdorf, 1995, s. 107).
Jeżeli syndyk nadal prowadzi przedsiębiorstwo w celu zaspokojenia wierzycieli z uzyskiwanych dochodów, to jest
on również upoważniony do działania za upadłego
w sprawach z zakresu prawa pracy (zob. Iwulski i Jaśkowski, 1995, s. 43 i n.; Pisarczyk i Latos-Miłkowska, 2005;
Tomanek, 2012). Syndyk działa tu jako osoba trzecia niepozostająca z pracodawcą upadłego w stosunku pracy.
Szczególne unormowania dotyczą dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do
osób zarządzających pracodawcami — jednostkami finansów publicznych. I tak np. zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (DzU z 2020 r. poz.
910 ze zm.) stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, organ ten odwołuje również dyrektora w przypadkach
określonych w art. 66 tej ustawy. Z kolei w myśl art. 112 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2020 r.
poz. 1876) kierowników jednostek pomocy społecznej zatrudnia zarząd powiatu. Stosownie zaś do art. 46 ust. 3
ustawy o działalności leczniczej w przypadku podmiotów
leczniczych niebędących przedsiębiorcami podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę; podmiot tworzący
rozwiązuje też z kierownikiem stosunek pracy2.
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Wyznaczenie osoby działającej za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną może być dokonane także
w akcie ustrojowym lub porządkowym tej jednostki.
Przykładowo, statut spółki akcyjnej może wskazywać, iż
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za spółkę
jako pracodawcę dokonuje prezes jej zarządu. W wyroku
z 10 września 1998 r. (I PKN 286/98, OSNAPiUS
1999/18/585) Sąd Najwyższy stwierdził, iż w regulaminie
pracy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe
jest wyznaczenie na podstawie art. 31 k.p. osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sposób odmienny niż przewidziany w nieobowiązującym już art. 199
k.h. (obecnie art. 205 k.s.h.).
Jeżeli chodzi o wyznaczenie poprzez złożenie oświadczenia woli, to warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu
Najwyższego z 11 kwietnia 2017 r. (II PK 45/16, LEX
nr 2310109), w którym w nawiązaniu do wcześniejszych
orzeczeń (por. w szczególności wyrok SN z 20 września
2005 r., II PK 412/04, OSNP 2006/13-14/210) wskazano, że
wyznaczenie osoby dokonującej czynności z zakresu prawa
pracy w rozumieniu art. 31 § 1 k.p. następuje przez złożenie oświadczenia woli przez osobę lub organ zarządzający
jednostką organizacyjną będącą pracodawcą i wyrażenie
zgody przez wyznaczoną osobę. Forma złożenia tego
oświadczenia jest uzależniona od wewnętrznej regulacji
w danej jednostce organizacyjnej; oświadczenie to powinno być złożone w sposób wyraźny i jeżeli nie obejmuje
wszystkich czynności zarówno w sprawach indywidualnych,
jak i zbiorowych, musi określać zakres upoważnienia lub
zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie dla zarządzającego. Wyznaczenie osoby dokonującej czynności z zakresu
prawa pracy ma charakter generalny w odróżnieniu od indywidualnego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu
mocodawcy określonych czynności prawnych (por. też wyroki SN z: 25 maja 2016 r., II PK 126/15. LEX nr 2093751;
7 grudnia 2012 r., II PK 121/12, LEX nr 1284747; 22 czerwca 2007 r., II PK 331/06, LEX nr 911109; 8 czerwca 2006 r.,
II PK 215/05, OSNP 2007/11-12/159; 27 października 2004 r.,
I PK 680/03, LEX nr 1157542).

Reprezentacja pracodawcy —
osoby fizycznej
Paragraf 2 art. 31 k.p. reguluje kwestię reprezentacji pracodawcy będącego osobą fizyczną. Z przepisu tego wynika, że gdy pracodawcą jest osoba fizyczna, to dokonuje
ona osobiście czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli jednak pracodawca nie dokonuje osobiście tych czynności,
wówczas działa za niego inny podmiot. Przepis ten nie
wprowadza warunku, iż podmiot ten ma być osobiście wyznaczony przez pracodawcę — osobę fizyczną. Wskazać
w tym miejscu wypada, że pracodawcą może być każda
osoba fizyczna. Zgodnie bowiem z art. 8 k.c. w związku
z art. 300 k.p. każdy człowiek od chwili urodzenia ma
zdolność prawną, w tym zdolność do bycia podmiotem
praw i obowiązków jako pracodawca. Osoba fizyczna, aby
mogła być pracodawcą, nie musi posiadać ani pełnej, ani
choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych
(por. Hajn, 1988, s. 105 i n.). Za pracodawcę — osobę fizyczną niemającą zdolności do czynności prawnych działają rodzice, a w przypadku jej ubezwłasnowolnienia cał-
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kowitego opiekun. W przypadku osoby fizycznej — pracodawcy posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych działają za nią rodzice, a gdy jest częściowo
ubezwłasnowolniona — kurator (art. 98 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 13 § 2 i art. 16 § 2 k.c.
w związku z art. 300 k.p.). Na gruncie art. 31 § 2 k.p.
dopuszczalne jest również wyznaczenie innej osoby
przez podmiot zewnętrzny — przez sąd w przypadku
ustanowienia opieki lub kurateli. W wyroku z 14 października 2014 r. (II PK 289/13, Legalis nr 1157444)
Sąd Najwyższy wskazał, że zastępca komornika zawieszonego z mocy wyznaczenia go przez prezesa sądu
apelacyjnego do zastępowania komornika w jego obowiązkach ma kompetencje do wykonywania wobec pracowników kancelarii czynności z zakresu prawa pracy
za pracodawcę będącego osobą fizyczną, który nie może wykonywać tych czynności osobiście. Posiada więc
status osoby, o której mowa w art. 31 § 2 k.p. w związku
z § 1 tego artykułu.

Skutki wadliwości podmiotowej
po stronie pracodawcy
Na zakończenie niniejszych rozważań wypada odnieść
się do skutków wadliwej reprezentacji pracodawcy.
W tym kontekście należy wyróżnić sferę indywidualnych
i zbiorowych stosunków pracy. W niniejszym artykule zostaną poruszone tylko kwestie związane z wadliwością
podmiotową po stronie pracodawcy przy dokonywaniu
czynności w sferze indywidualnego stosunku pracy3.
W sferze tych stosunków na pierwszy plan wysuwa się
kwestia skutków prawnych czynności prawnych wadliwych podmiotowo po stronie pracodawcy. Na gruncie
prawa cywilnego skutkiem wadliwej czynności prawnej
jest jej nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona i bezskuteczność względna. Na gruncie prawa pracy, w tym w szczególności w odniesieniu do czynności
prawnych dotyczących indywidualnych stosunków pracy,
z dużą ostrożnością rozważać można sankcję nieważności opartą na zasadzie automatyzmu, bezwzględności
i skuteczności erga omnes. Dlatego, że jest to najdalej
idąca sankcja wadliwości czynności prawnej polegającej
na sprzeczności z prawem reprezentacji po stronie pracodawcy, należy ją rozpatrywać niejako w ostatniej kolejności, rozważając możliwość zastosowania innych skutków prawnych. Jakie więc są przypadki i konsekwencje
występowania po stronie pracodawcy podmiotu wadliwie
ustanowionego? Z taką sytuacją mamy np. do czynienia,
gdy przepisy dotyczące państwowej lub samorządowej
jednostki organizacyjnej nie przewidują czasowego powierzenia funkcji kierownika takiej jednostki, a uprawniony organ nadrzędny na wakujące stanowisko kierownika powołał pełniącego obowiązki. W wyroku z 7 czerwca
2018 r. (III PK 50/14, OSNAPiUS 2019/2/14, zob. także
wyroki z 5 marca 2015 r., III PK 50/14 i z 24 maja 2016 r., III PK
108/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet jeżeli odnośne przepisy nie przewidują stanowiska pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej, możliwe jest
swobodne ukształtowanie treści stosunku pracy w zakresie rodzaju pracy i zakresu wzajemnych obowiązków
przez jego strony przez taką osobę wyznaczoną przez

właściwy organ. Takie wyznaczenie, jeśli nie zawiera wyraźnych ograniczeń, obejmuje kompetencje do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy i pełniący obowiązki, nawet bez umocowania ustawowego, jest osobą
predestynowaną w świetle art. 31 § 1 k.p. Pracownik pełniący obowiązki zasadniczo nie może być utożsamiany
z osobą lub organem zarządzającym, co nie wyklucza, że
może być inną wyznaczoną osobą (por. wyroki SN
z 13 marca 2014 r., I PK 219/13, OSNP 2015/6/78 i z 25 października 2016 r., I PK 257/15). W powołanym wyroku
z 7 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy wskazał dalej, że jeżeli z okoliczności powierzenia pełnienia obowiązków nie
wynika nic innego, to możliwe jest domniemanie faktyczne upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu
prawa pracy, do jakich byłaby upoważniona osoba lub organ zarządzający. Takie stanowisko Sądu Najwyższego
dostrzega potrzebę zapewnienia normalnego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej-pracodawcy
w okresie do powołania właściwego kierownika tej jednostki. W postanowieniu z 22 listopada 2018 r. (II PK
265/17) Sąd Najwyższy orzekł, że stosunek pracy z pracownikiem szpitala (posiadającego status samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej) może zostać legalnie i skutecznie nawiązany przez osobę pełniącą okresowo obowiązki dyrektora tego szpitala, w stosunku do
której akt powierzenia jej pełnienia tych obowiązków został następnie unieważniony w sądowym postępowaniu
administracyjnym. Osoba taka aż do prawomocnego
orzeczenia sądu administracyjnego korzysta bowiem ze
statusu podmiotu uprawnionego do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
Kwestia nieważności czynności prawnej pojawia się
w przypadku czynności dokonywanej w imieniu osoby
prawnej przez fałszywy organ lub organ przekraczający
swe kompetencje albo przez fałszywego pełnomocnika
lub pełnomocnika przekraczającego zakres umocowania.
Zgodnie z art. 39 § 1 k.c., jeżeli zawierający umowę jako
organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jej zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została
zawarta. Z kolei w myśl art. 103 § 1 k.c., jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo
przekracza jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarte. W przytoczonych przepisach przewidziana
została tzw. bezskuteczność zawieszona dokonanej czynności prawnej do czasu jej potwierdzenia. W przypadku
odmowy potwierdzenia lub upływu czasu na potwierdzenie aktualizuje się sankcja nieważności tej czynności
prawnej. W tym miejscu powstaje pytanie, czy reguła ta
ma zastosowanie do wszelkich czynności prawnych niezależnie od tego, kto jest ich drugą stroną, czy jest to osoba trzecia wobec podmiotu, w imieniu którego występował organ lub osoba nieuprawniona, czy też „podmiot
wewnętrzny”. Istotną w tym kontekście jest uchwała Sądu Najwyższego z 14 września 2007 r. (III CZP 31/07, Legalis nr 87057), w myśl której do umowy zawartej przez
zarząd spółdzielni bez wymaganej do jej ważności
uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej ma
zastosowanie w drodze analogii art. 103 § 1 i 3 k.c. (obecnie art. 39 § 1 i 3 k.p.). W ten sposób Sąd Najwyższy od-
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stąpił od dotychczasowej linii orzeczniczej przewidującej
bezwzględną nieważność czynności prawnej wadliwej
podmiotowo i dopuścił możliwość jej potwierdzenia. Należy jednak pamiętać, iż powołana uchwała podjęta została w związku ze sporem o prawną skuteczność połączenia banków spółdzielczych, a zatem dotyczyła umowy
zawartej przed wadliwie reprezentowaną spółdzielnię
z podmiotem trzecim. Inaczej jednak oceniać należy skuteczność wadliwej podmiotowo czynności prawnej dokonanej z „podmiotem wewnętrznym”. Warto tu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 28 listopada 2018 r.
(II PK 223/17, MoPr 2019 nr 3), w myśl którego nieważne jest przyznanie z naruszeniem art. 210 § 1 lub § 11
k.s.h. przez podmiot nieuprawniony, działający bez wymaganego prawem umocowania, odwołanemu członkowi zarządu publicznej spółki z o.o. dwunastomiesięcznego wynagrodzenia za wydłużony okres wypowiedzenia
bez świadczenia pracy przez odwołanego (art. 58 § 3 k.c.
w zw. z art. 300 k.p.), oznaczało to równoczesne pogwałcenie przepisów ustawy „kominowej”. W wyroku Sądu
Najwyższego z 13 stycznia 2016 r. (II PK 301/14, MoPr
2016, nr 6, poz. 312) czytamy, że jeżeli przyznanie nagrody uznaniowej pracownikowi ze „ścisłej kadry dyrektorów” wymaga podjęcia zgodnej decyzji przez dwóch wyznaczonych reprezentantów pracodawcy, to decyzja podjęta jednoosobowo, którą zakwestionował drugi z wyznaczonych reprezentantów pracodawcy, nie kreuje prawa
ani roszczenia do nagrody uznaniowej, która nie została
ważnie przyznana pracownikowi. Podobnie, w myśl wyroku Sądu Najwyższego z 5 października 2017 r. (I PK
287/16, Legalis nr 1683865) na podstawie art. 58 k.c.
w zw. z art. 300 k.p. nieważne było przyznanie członkowi

zarządu spółki kapitałowej dodatkowej odprawy ze stosunku pracy przez podmiot nieuprawniony, który działał
bez lub z przekroczeniem wymaganego umocowania do
dokonania za pracodawcę czynności z zakresu prawa
pracy, tj. z naruszeniem art. 379 i art. 388 § 1 i 3 k.s.h.
w związku z art. 300 k.p. Generalnie kwestia skutków naruszenia art. 210 k.s.h. (i w konsekwencji także art. 379
k.s.h.) przy zawieraniu umów z członkami zarządu spółki
nie budzi większych wątpliwości w orzecznictwie. Przyjmuje się, że taka wadliwość podmiotowa czynności prawnej powoduje jej bezwzględną nieważność, która nie może być sanowana przez późniejsze wyrażenie zgody przez
właściwie umocowany, działający w granicach swych
kompetencji organ lub osobę. Celem jest tu ochrona interesów spółki/spółdzielni w przypadku konfliktu interesów, w przypadku gdy członek zarządu zawiera de facto
umowę „sam ze sobą”. Członek zarządu, ze względu na
swoje usytuowanie w strukturze spółki/spółdzielni, nie
może też powoływać się na brak wiedzy co do wadliwości
podmiotowej czynności prawnej, w której uczestniczy.
Inaczej natomiast oceniać należy skuteczność wadliwości
podmiotowej po stronie pracodawcy (spółki/spółdzielni)
czynności prawnej odnoszącej się do pracowników.
W tym wypadku występują oni jako podmioty trzecie
i stosować wobec nich należy art. 39 i 103 k.c. W tym
kontekście warto odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z 22 lipca 1998 r. (PKN 223/98, OSNAPiUS
1999/16/509), zgodnie z którym, jeżeli wynagrodzenie
pracownika ustalił nieuprawniony do tego organ, ważność tej czynności zależy od potwierdzenia przez osobę,
w której imieniu została dokonana (art. 103 k.c. w zw.
z art. 300 k.p.).

Przypisy/Notes
1 Por. też art. 14 ust. 1 ustawy z 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (DzU z 2017 r. poz. 1902), który stanowi, że

Prezes PPL prowadzi sprawy PPL i reprezentuje PPL na zewnątrz.
2 Nie analizuję tu zakresu przedmiotowego przytoczonych ustawowych upoważnień do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, albowiem

kwestia ta zasługuje na odrębne pogłębione opracowanie.
3 Problematyka skutków prawnych wadliwych podmiotowo działań prawnych wykraczającaych poza sferę czynności prawnych dotyczących
indywidualnego stosunku pracy wymagałaby odrębnych, dalszych szczegółowych analiz.
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Nowelizacja przepisów
regulujących świadectwa pracy
— wybrane problemy prawne
Amendment of the provisions
governing employment certificates — selected legal problems
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ocena nowelizacji przepisów
regulujących świadectwa pracy. Podstawowym celem
wprowadzonych w 2019 roku zmian było przyjęcie
rozwiązań, które ułatwią pracownikom realizację przysługujących im uprawnień w zakresie uzyskania od pracodawcy świadectwa pracy. Autor szczególną uwagę
skupia na modyfikacji terminu wystawienia tego dokumentu oraz dodatkowych roszczeniach, jakie ustawodawca przyznał pracownikowi do sądu pracy związanych z dochodzeniem świadectwa pracy. Pierwsze dotyczy zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa
pracy w sytuacji niewystawienia tego dokumentu,
a drugie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w przypadkach, gdy pracodawca nie istnieje
albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu
powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania
świadectwa pracy jest niemożliwe. Konsekwencją
zmian dokonanych w kodeksie pracy była nowelizacja
przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która
wprowadziła do porządku prawnego postępowanie
nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.

Abstract
The foregoing article aims at evaluating the amendment
of the regulations governing employment certificates.
The main objective of the changes introduced in 2019
was to adopt solutions that will make it easier for
employees to exercise their rights to obtain an
employment certificate from their employer. The author
shall pay particular attention to the modification of the
time limit for issuing such document and the additional
claims which the legislature has granted to the employee
making it possible to file a formal request in the labour
court regarding obtaining an employment certificate. The
first concerns the employer's obligation to issue an
employment certificate in the event of failure to issue
such document, and the second concerns the
determination of entitlement to an employment
certificate in cases where the employer does not exist or
for other reasons it is impossible to bring an action against
him impelling him to issue the employment certificate.
As a consequence of the amendments made to the
Labour Code, the amendment of the provisions of the
Code of Civil Procedure introduced into the legal order
non-procedural proceedings in matters of labour law.
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Uwagi wprowadzające
W ostatnim czasie polski ustawodawca znowelizował przepisy regulujące świadectwa pracy. Najważniejszych zmian
w tym zakresie dokonano na mocy ustawy z 16 maja 2019 r.
o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych

ustaw (DzU poz. 1043, dalej: ustawa nowelizacyjna), która
weszła w życie 7 września 2019 r. W tym samym czasie doszło również do modyfikacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r.
w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2018 poz. 1289 ze zm.).
Pojawił się także nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy.
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Podstawowym celem wprowadzonych zmian było przyjęcie rozwiązań, które ułatwią pracownikom realizację
przysługujących im uprawnień w zakresie uzyskania od
pracodawcy świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem
lub wygaśnięciem stosunku pracy. Dlatego też ustawodawca doprecyzował regulację dotyczącą terminu wystawienia tego dokumentu. O ile do września 2019 r. pracodawca był zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy „niezwłocznie” po ustaniu stosunku pracy,
o tyle obecnie obowiązek ten powstaje — co do zasady —
w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (art. 97
§ 1 k.p.). Ustawodawca w dwóch płaszczyznach wzmocnił
zobowiązanie podmiotu zatrudniającego w tym obszarze.
Po pierwsze, w kodeksie pracy pojawiło się expressis verbis prawo pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy w przypadku niewystawienia tego dokumentu
(art. 971 § 1 k.p.)1. Konsekwencją tej zmiany była nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która
wprowadziła odrębne regulacje dotyczące realizacji tego
roszczenia. Po drugie zaś ustawodawca usankcjonował
karą grzywny w wymiarze od 1000 zł do 30 000 zł za nieterminowe wydanie pracownikowi świadectwa pracy (art. 282
§ 1 pkt 3 k.p.). Wcześniej odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy dotyczyła wyłącznie przypadku niewystawienia pracownikowi tego dokumentu. Nowością wzmacniającą istotnie ochronę interesów pracowników w analizowanym obszarze było wprowadzenie do kodeksu pracy
prawa wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia
uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w przypadkach, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn
wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie
pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe
(art. 971 § 2 k.p.).
Ustawa nowelizacyjna dokonała również zmian w zakresie procedury sprostowania świadectwa pracy. Przede
wszystkim wydłużeniu z 7 do 14 dni uległy terminy, w których pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego dokumentu, a w przypadku
odmowy — do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania
(art. 97 § 21 k.p.). Ponadto ustawodawca doprecyzował
sytuację pracownika, którego pracodawca nie zawiadomił
o odmowie sprostowania świadectwa pracy, a także wprowadził procedurę żądania sprostowania świadectwa pracy
w przypadku, gdy pracodawca nie wydał pracownikowi
sprostowanego świadectwa pracy lub wydanie takiego
sprostowania jest niemożliwe z uwagi na nieistnienie pracodawcy albo z innych przyczyn2.
Analizowane w artykule zmiany mają zatem ułatwić
pracownikom wyegzekwowanie świadectwa pracy od byłego pracodawcy, który bądź to świadomie uchyla się od
realizacji swoich obowiązków, bądź na skutek śmierci, likwidacji czy z innych przyczyn nie może ich wykonać. Jak
twierdzą projektodawcy w uzasadnieniu do powyższej nowelizacji (druk sejmowy nr 1653), „wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy niejednokrotnie
skutki braku realizacji przez pracodawcę podstawowych
obowiązków wynikających z prawa pracy odczuwają nie
tylko w danym momencie i w odniesieniu do danego pra-
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codawcy, ale także w odległej przyszłości, w różnych
obszarach życia”. Brak świadectwa pracy lub jego błędna treść nie tylko utrudnia znalezienie zatrudnienia
u kolejnego pracodawcy, ale stanowi także istotną
przeszkodę w uzyskaniu świadczeń przysługujących
osobom bezrobotnym czy też ubieganiu się o przyznanie uprawnień emerytalnych.
Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w przepisach regulujących świadectwa pracy. W mojej opinii nowelizacja
z 2019 r. nie rozwiązuje wszystkich problemów pojawiających się na tle stosowania tych unormowań, choć
rzeczywiście stanowi krok w dobrym kierunku.

Treść i charakter prawny
świadectwa pracy
Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym
fakt pozostawania przez pracownika z konkretnie oznaczonym pracodawcą w stosunku pracy. Stanowi istotne
narzędzie racjonalnej polityki zatrudnienia. Dla kolejnego pracodawcy jest ważnym źródłem informacji o faktach
mających znaczenie dla oceny przydatności kandydata do
pracy określonego rodzaju, a także dla ustalenia zakresu
przysługujących pracownikowi uprawnień u nowego pracodawcy oraz jego uprawnień emerytalno-rentowych.
W treści świadectwa pracy pracodawca nie może zamieszczać żadnych określeń o charakterze ocennym. Zgodnie
z art. 97 § 2 k.p. dokument ten powinien zawierać wyłącznie informacje faktograficzne dotyczące okresu i rodzaju
wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się
wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz
o uzyskanych kwalifikacjach3.
Zgodnie z powszechnym stanowiskiem judykatury
świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 k.p.c. nawet w przypadku, gdy zostaje
wydane przez urząd administracji państwowej (zob. np.
wyrok SN z 20 lutego 1991 r., I PR 422/90, LEX nr 14682,
wyrok SA w Warszawie z 25 listopada 1997 r., III AUa
897/97, OSA 1998/1/4, wyrok SA w Łodzi z 9 czerwca
2015 r., III AUa 741/14, LEX nr 1755237, wyrok SA
w Poznaniu z 5 sierpnia 2015 r., III AUa 1879/14, LEX
nr 1798647, wyrok SA w Gdańsku z 9 października 2015
r., III AUa 706/15, LEX nr 1842268). Nie stanowi zatem
dowodu tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone.
W wyroku z 7 czerwca 1994 r. (I PRN 29/94, OSNP
1994/12/189) Sąd Najwyższy stwierdził, że świadectwo
pracy jest ważnym dokumentem, ale zawiera jedynie
oświadczenie wiedzy. Wydanie świadectwa pracy samo
w sobie nie oznacza jednak złożenia oświadczenia woli.
Nie mają zatem do niego zastosowania przepisy kodeksu
cywilnego o wadach oświadczenia woli. W wyroku z 21
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kwietnia 1998 r. (II UKN 2/98, OSNP 1999/7/251) Sąd
Najwyższy przyjął, że przepis art. 83 § 1 k.c. o pozorności
oświadczeń woli nie dotyczy oświadczeń wiedzy zawartych w świadectwie pracy.
Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego, o którym mowa w art. 245 k.p.c., i jest wyłącznie dowodem na to, że pracodawca podpisał oświadczenie stanowiące treść tego świadectwa (zob. np. wyrok SA
w Warszawie z 25 listopada 1997 r., III AUa 897/97, OSA
1998/1/4, wyroki SN z 14 maja 2012 r., II PK 238/11,
OSNP 2013/7-8/81 i z 26 marca 2014 r., II UK 368/13,
OSNP 2015/7/99). Dokument prywatny nie jest sam w sobie dowodem rzeczywistego stanu rzeczy. Zamieszczone
w treści świadectwa pracy twierdzenia mogą być podważane przez zainteresowanego pracownika za pomocą
wszelkich dostępnych środków dowodowych (np. dowód
z zeznań świadków lub z przesłuchania stron), które mają taką samą moc dowodową jak świadectwo pracy (por.
wyrok SA w Białymstoku z 9 lipca 2013 r., III AUa 26/13,
LEX nr 1356477). Także organy administracji publicznej,
dokonując oceny tego dokumentu, nie muszą podzielić
poglądu pracodawcy co do faktów w nim ujętych i w postępowaniu poprzedzającym wydanie konkretnego rozstrzygnięcia mogą przeprowadzić dowody uzasadniające
odmowę udzielenia temu dokumentowi wiarygodności
(szerzej Maciejko, 2004, s. 15–16, por. też m.in. wyroki
NSA: z 5 września 2000 r., II SA/Łd 523/99, LEX
nr 656397, z 7 sierpnia 2001 r., SA/Rz 618/01, niepubl.,
z 31 lipca 2002 r., SA/Rz 648/02, niepubl., z 1 października 2002 r., SA/Rz 4095/01, niepubl., z 24 stycznia 2003 r.,
SA/Rz 723/02, niepubl., z 4 kwietnia 2003 r., SA/Rz
1045/02, niepubl., z 25 kwietnia 2003 r., SA/Rz 187/01,
niepubl., z 8 maja 2003 r., SA/Rz 776/02, niepubl.).
W uzasadnieniu uchwały z 28 września 1990 r. (III PZP
15/90, OSNCP 1991/4/45, z glosą M. Rafacz-Krzyżanowskiej, 1991, s. 68) Sąd Najwyższy stwierdził, że świadectwo pracy nie ma cech wyłączności w zakresie dowodowym. Samo przez się nie tworzy praw podmiotowych i nie
pozbawia tych praw pracowników. Dowód przeciwko
stwierdzeniom czy brakowi stwierdzeń w świadectwie
pracy jako dokumencie, w ramach postępowania o konkretne roszczenie, może zostać przeprowadzony w każdym czasie, także po upływie terminów przewidzianych
w art. 97 § 21 k.p. (tak SN w wyroku z 16 lipca 2009 r., II
PK 1/09, OSNP 2011/5-6, poz. 71, zob. także np. wyrok
SN z 17 maja 1996 r., I PRN 40/96, Prok. i Pr. -wkł.
1996/10/58, uchwała SN z 28 września 1990 r., III PZP
15/90, OSNCP 1991/4/45, wyrok SN z 17 listopada 1997 r.,
II UKN 309/97, OSNP 1998/17/518, postanowienie SN
z 10 stycznia 2012 r., I PK 104/11, LEX nr 1215774). Należy zatem uznać, że świadectwo pracy, które stwierdza
fakty niezgodne ze stanem rzeczywistym lub prawnym,
jest nieprawidłowe. Wydanie dokumentu zawierającego
ewidentnie błędne informacje i niedokładności stanowi
naruszenie zasady rzetelnego i pełnego podawania
w świadectwie pracy informacji wymaganych przez prawo
(por. wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 28 czerwca 1977 r., I P 691/77, LEX
nr 1732916).

Obowiązek pracodawcy terminowego
wydania świadectwa pracy
Pozytywnie należy ocenić to, że ustawodawca nowelizując
w 2019 r. przepisy regulujące świadectwa pracy kompleksowo unormował w art. 97 § 1 k.p. materię związaną z terminem wydania przez pracodawcę tego dokumentu,
uchylając w tym zakresie moc obowiązującą § 4 cytowanego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Z punktu widzenia efektywności obowiązku wystawienia przez
podmiot zatrudniający świadectwa pracy kluczową rolę
odgrywa dookreślenie w art. 97 § 1 k.p. terminu wydania
przez pracodawcę świadectwa pracy. Prowadzi to do
istotnego ograniczenia swobody pracodawcy w tym zakresie. Do wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej podmiot zatrudniający, co do zasady, był zobowiązany do wydania
pracownikowi świadectwa pracy „niezwłocznie” po ustaniu stosunku pracy, a zatem bez zbędnej zwłoki, najszybciej jak to jest możliwe. W praktyce dochodziło często do
sytuacji, w których pracodawcy zwlekali z wystawieniem
tego dokumentu, dosyć swobodnie interpretując pojęcie
„niezwłocznie”. Wykładnia ta miała zresztą swoje potwierdzenie w judykaturze, gdzie można było spotkać się
ze stanowiskiem, że termin „niezwłocznie” jest pojęciem
niedookreślonym, powiązanym z terminem instrukcyjnym, który ma dla pracodawców jedynie charakter dyscyplinujący. Taki pogląd wyraził przykładowo Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10 stycznia
2018 r. (III SA/Kr 1294/17, LEX nr 2422106). Uznał on, że
nie sposób przypisać terminowi określonemu pojęciem
„niezwłocznie” charakteru terminu procesowego. Termin
procesowy musi być bowiem terminem pewnym w tym
znaczeniu, że jego upływ powinien następować w konkretnej dacie, możliwej do pewnego, konkretnego ustalenia.
Ustawodawca, wprowadzając regulacje mające charakter
terminu procesowego, czyni to przez wskazanie momentu
rozpoczęcia biegu terminu oraz ustalenia jego długości (w
dniach, miesiącach lub latach). Zdaniem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego niedochowanie terminu określonego pojęciem „niezwłocznie” nie wywołuje negatywnych
skutków procesowych, w szczególności nie powoduje bezskuteczności dokonanej czynności procesowej. Przedstawiona wyżej interpretacja terminu wydania świadectwa
pracy była w oczywisty sposób niekorzystna dla pracowników, którzy są zainteresowani możliwie szybkim uzyskaniem świadectwa pracy. Dlatego też od 7 września 2019 r.
obowiązuje w tym zakresie istotna zmiana jakościowa na
rzecz wzmocnienia ochrony pracownika. Zgodnie bowiem
z nowym brzmieniem art. 97 § 1 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest
obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy
w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli
nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy
w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy
okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie
wydano świadectwa pracy.
Nieco odmiennie ustawodawca unormował obowiązek
wydania świadectwa pracy w odniesieniu do pracowni-
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ków, z którymi pracodawca zamierza kontynuować zatrudnienie pracownicze. W myśl art. 97 § 11 k.p. w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego
stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania
lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek ten może być przedstawiony podmiotowi zatrudniającemu w każdym czasie
i odnosić się do wydania świadectwa pracy dotyczącego
poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu
siedmiu dni od dnia złożenia stosownego wniosku (art. 97
§ 12 k.p.).
Prima facie pozytywnie należy ocenić sposób unormowania w art. 97 k.p. terminu wydania świadectwa pracy
i wprowadzone od 7 września 2019 r. zmiany w tym zakresie. Z jednej strony nastąpiło uszczegółowienie tego terminu, co ogranicza swobodę pracodawcy i zobowiązuje
go do realizacji tej powinności — w interesie pracownika
jako słabszej strony stosunku pracy — w ściśle określonym momencie, tzn. w dniu, w którym następuje ustanie
stosunku pracy w związku z jego rozwiązaniem lub wygaśnięciem. Z drugiej strony wprowadzona regulacja spełnia wymóg elastyczności i pozwala odstąpić od wydania
świadectwa pracy w sytuacji, gdy strony mają zamiar kontynuować zatrudnienie pracownicze, nawiązując między
sobą kolejny stosunek pracy w ciągu siedmiu dni od dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. W tym wariancie chroniony jest również interes pracownika, który
mimo kontynuowania z dotychczasowym pracodawcą zatrudnienia pracowniczego może w każdym czasie złożyć
do pracodawcy, w uproszczonej postaci (papierowej lub
elektronicznej), wiążący go wniosek o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia
albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
Bliższa analiza przedstawionej wyżej regulacji nie jest już
jednak tak optymistyczna i nasuwa szereg wątpliwości oraz
uwag krytycznych (por. Maniewska, 2020, art. 97, pkt 2.1).
Po pierwsze, ustawodawca nadal — pomimo nowelizacji
— uzależnia bezwzględny obowiązek wydania świadectwa
pracy od spełnienia dodatkowego warunku, jakim jest po
stronie pracodawcy brak zamiaru dalszego zatrudniania
konkretnie oznaczonego pracownika. Jest to przesłanka
o charakterze ocennym, której pracownik nie jest w stanie w żaden sposób rzetelnie zweryfikować. Pozostawia
pracodawcy w dalszym ciągu dużą sferę uznania w zakresie oceny tego, czy wyda on zainteresowanemu pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy.
Podmiot zatrudniający może zwlekać z tą decyzją, nawet
jeżeli nie będzie miał zamiaru nawiązać z pracownikiem
nowego stosunku pracy, a ten nie ma możliwości skutecznie wymusić na pracodawcy wydania tego dokumentu
przed upływem siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Po drugie, przepisy art. 97 k.p.
nie określają expressis verbis terminu wydania świadectwa
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pracy w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający, mimo zamiaru
kontynuowania stosunku pracy, nie doprowadzi do nawiązania kolejnego stosunku pracy w zastrzeżonym ustawowo okresie4. W obliczu braku tej regulacji należy przyjąć,
że wówczas pracodawca powinien wystawić pracownikowi
ten dokument „niezwłocznie”, najszybciej jak będzie to
tylko możliwe. Biorąc jednak pod uwagę interpretację
tego pojęcia, o której była mowa wyżej, znowu podmiot
zatrudniający może przedłużać moment wydania świadectwa pracy. W tym obszarze należałoby ustanowić konkretny termin (ósmy dzień od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy), kiedy to pracodawca miałby obowiązek wystawić ten dokument pracownikowi, z którym
nie nawiązał ponownie stosunku pracy. Po trzecie, ustawodawca nie przewiduje w art. 97 k.p. regulacji na wypadek, gdyby mimo zamiaru po stronie podmiotu zatrudniającego co do kontynuowania stosunku pracy pracownik
od samego początku nie był zainteresowany takim rozwiązaniem i chciał natychmiast uzyskać świadectwo pracy. De lege lata w takiej sytuacji nie ma on żadnych
środków prawnych, aby zmusić pracodawcę do wydania
świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, a podmiot zatrudniający — wbrew wyraźnemu oczekiwaniu pracownika — może opóźniać ten moment, stojąc na stanowisku, że ma zamiar nawiązania kolejnego stosunku pracy. Ustawodawca powinien tutaj
expressis verbis przyznać pracownikowi prawo do złożenia
pracodawcy w każdym czasie — w postaci papierowej lub
elektronicznej — wiążącego wniosku o wydanie świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku
pracy, jeżeli nie zamierza on nawiązać z podmiotem zatrudniającym kolejnego stosunku pracy. W tym zakresie
należałoby wzorować się na sytuacji pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 18b ustawy z 9 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2019 r.
poz. 1563) mogą oni w każdym czasie żądać wydania
przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy
w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem ich stosunku
pracy, a nie tylko w przypadku nawiązania z tym samym
pracodawcą kolejnego stosunku pracy (art. 97 § 11 k.p.).
Przedstawione wyżej uwagi wskazują jednoznacznie, że
nowelizacja art. 97 § 1 k.p. nie rozwiązała w pełni problemu terminowego wydania świadectwa pracy, a pracodawcy de lege lata nadal mogą zwlekać z wykonaniem swojego obowiązku.
Aby zwiększyć skuteczność terminowej realizacji obowiązku pracodawcy wydania pracownikowi świadectwa
pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, ustawodawca zmodyfikował treść przepisów
kodeksu pracy regulujących odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Do
7 września 2019 r. karą grzywny od 1000 do 30 000 zł było zagrożone samo niewydanie pracownikowi świadectwa
pracy. Teraz akcent położono na terminowość wystawienia
tego dokumentu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 282
§ 1 pkt 3 k.p. sankcji podlega ten, kto, wbrew obowiązkowi, nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy. Pozytywnie oceniając tę zmianę, jej skuteczność
w oczywisty sposób obniża wadliwość unormowania uję-
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tego w art. 97 k.p., w ramach którego ustawodawca uzależnił obowiązek wydania świadectwa pracy od spełnienia
dodatkowego warunku, jakim jest po stronie pracodawcy
brak zamiaru (bądź zamiar) dalszego zatrudniania konkretnie oznaczonego pracownika. Daje to pracodawcy —
tak jak już wyżej wskazałem — duże możliwości opóźniania
momentu realizacji swej powinności względem pracownika, którego stosunek pracy ustał.
Na marginesie rozważań warto pozytywnie ocenić decyzję ustawodawcy w zakresie przeniesienia z rozporządzenia do kodeksu pracy regulacji na wypadek, gdyby pojawiły się trudności z wydaniem świadectwa pracy w terminie zastrzeżonym przepisami prawa (np. nieobecność
pracownika z uwagi na korzystanie z urlopu wypoczynkowego)5. Ustawa nowelizacyjna uzupełniła art. 97 § 1 k.p.
o przepis, w myśl którego jeżeli z przyczyn obiektywnych
wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie
przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego
terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej
osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe
(DzU z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) albo doręcza je w inny
sposób. Takie doręczenie może się odbyć za pośrednictwem innego pracownika, który został oddelegowany do
tego zadania lub firmy kurierskiej. W uchwale z 28 września 1978 r. (I PZP 41/76, OSP 1977/2/21) Sąd Najwyższy
stwierdził, że pracodawca czyni zadość wynikającemu
z przepisu art. 97 § 1 k.p. obowiązkowi wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy je wręcza pracownikowi
w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest
to niemożliwe lub utrudnione, gdy świadectwo pracy
przesyła do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcześniej, jak tylko może to nastąpić w konkretnej sytuacji faktycznej. Przesłanie świadectwa pracy lub doręczenie w inny sposób zawsze odbywa się na wskazany przez
pracownika adres, znajdujący się w jego aktach osobowych. Jeżeli jest on nieaktualny, pracodawca nie ma obowiązku ustalania nowego miejsca zamieszkania pracownika. Powinien wówczas zatrzymać świadectwo pracy w aktach osobowych pracownika, pozostając w stałej gotowości
do wydania tego dokumentu w terminie późniejszym. Jeżeli pracownik nie poinformował pracodawcy o zmianie
dotychczasowego adresu zamieszkania, nie będzie można
pracodawcy postawić zarzutu niedoręczenia we właściwym terminie świadectwa pracy. W tym przypadku za
bezzasadne należy uznać roszczenia pracownika o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek
niewydania w terminie tego dokumentu (art. 99 § 1 k.p.).
Wadą obowiązującej regulacji jest to, że ustawodawca
nie zastrzegł expressis verbis formy pisemnej wydania świadectwa pracy ani w art. 97 k.p., ani w przepisach wykonawczych. Poprzednie rozporządzenie z 15 maja 1996 r.6 w § 2
ust. 1 wskazywało wprost, że pracodawca wydaje świadectwo pracy na piśmie. De lege lata należy oczywiście przyjąć, że wymóg formy pisemnej sporządzenia tego dokumentu nadal występuje. Wynika to nie tylko z obszernej
treści świadectwa pracy, ale także ze sposobu wystawiania
tego dokumentu oraz posługiwania się nim (por. np. Wło-

darczyk, 2020, art. 97, pkt 5). Forma pisemna wydania
świadectwa pracy oznacza, że musi ono zawierać własnoręczny podpis pracodawcy lub osoby go reprezentującej
albo osoby przez niego upoważnionej do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 31 k.p.).
Potwierdza to zresztą pomocniczy wzór świadectwa pracy
stanowiący załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Brak podpisu pod treścią tego dokumentu
będzie równoznaczny z niedopełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku wydania świadectwa pracy
w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku
pracy.

Sądowe zobowiązanie pracodawcy
do wydania świadectwa pracy
Ustawa nowelizacyjna wprowadziła do przepisów kodeksu pracy zupełnie nową instytucję prawną, a mianowicie
sądowe zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie tego dokumentu, jako potwierdzającego przebieg zatrudnienia
oraz gwarantującego prawo do uzyskania różnego typu
świadczeń, jest to bardzo ważne unormowanie z punktu
widzenia ochrony interesów pracownika. Co ciekawe, do
tej pory ustawodawca w ogóle nie regulował sytuacji,
w której podmiot zatrudniający uchyla się od obowiązku
wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy7. W takim przypadku pracownik mógł jedynie wystąpić do sądu pracy — na podstawie ogólnych przepisów k.p.c. o dopuszczalności drogi
sądowej w sprawach cywilnych — z żądaniem wydania
świadectwa pracy (zob. Jaśkowski, 1990, s. 9 i n.). Jeżeli
pracodawca nie wykonał prawomocnego wyroku zobowiązującego go do wydania świadectwa pracy, pracownik
— dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności — mógł
wystąpić do sądu jako organu egzekucyjnego z wnioskiem
o wyegzekwowanie od pracodawcy wydania świadectwa
pracy, czyli wykonania czynności niezastępowalnej, której
za dłużnika nie mogła wykonać inna osoba. Wówczas sąd,
po wysłuchaniu stron, wyznaczał pracodawcy termin do
wykonania tej czynności i groził mu grzywną na wypadek,
gdyby w wyznaczonym terminie nie wydał świadectwa
pracy. Po bezskutecznym upływie tego terminu sąd, na
wniosek pracownika, mógł nałożyć na podmiot zatrudniający grzywnę i jednocześnie wyznaczyć nowy termin do
wydania świadectwa pracy, z zagrożeniem surowszą
grzywną (art. 1050 k.p.c.). Opisana procedura przewidziana dla egzekucji świadczeń niepieniężnych była zatem długotrwała i nieskuteczna. W wielu przypadkach nie
prowadziła do uzyskania przez pracownika świadectwa
pracy od byłego pracodawcy8. Aby to zmienić, ustawodawca dodał do kodeksu pracy art. 971, zgodnie z którym
w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa
pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy (§ 1 k.p.)9. Z żądaniem tym może
on wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu
przedawnienia (art. 971 § 3 k.p.). Dodatkowo ustawodawca uzupełnił w tym zakresie procedurę cywilną. Jeżeli wy-
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toczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest możliwe, sąd pracy rozpozna żądanie w procesie jako żądanie zobowiązania pracodawcy
do wydania świadectwa pracy (art. 69110 § 2 k.p.c.). Wówczas w wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania
pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym mowa
w art. 971 § 1 k.p., sąd ustala treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 k.p. i przepisami rozporządzenia wydanymi na podstawie art. 97 § 4 k.p. Jeżeli określenie wszystkich
faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe,
w wyroku ustala się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz
tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku
pracy. W sytuacji, gdy określenie trybu rozwiązania albo
okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe, przyjmuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
Co ważne, prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo (art. 4771b § 2 k.p.c.). Przepis ten kreuje fikcję prawną, gdyż w takim przypadku przyjmuje się, że pracodawca
wydał pracownikowi świadectwo pracy. To bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ nawet bierna postawa podmiotu zatrudniającego, który uporczywie uchyla się od
obowiązku wydania świadectwa pracy, nie będzie stanowiła przeszkody w otrzymaniu przez pracownika dokumentu, który ma istotne znaczenie dla możliwości jego dalszego zatrudnienia oraz dla uzyskania różnego typu świadczeń. Ustawodawca słusznie założył, że w postępowaniu
sądowym możliwe będzie ustalenie takich kwestii, jak:
okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy,
zajmowane przez pracownika stanowiska czy tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Mogą
one zostać wykazane zarówno w drodze przesłuchania
stron i świadków, jak również na podstawie dokumentów
(np. umowy o pracę czy pisemnych oświadczeń dotyczących rozwiązania stosunku pracy). Ponadto sąd pracy
w postępowaniu procesowym powinien mieć wgląd do akt
osobowych danego pracownika przedłożonych mu przez
pozwanego pracodawcę, które pomogą ustalić informacje
wymagane do wydania wyroku o treści wynikającej z art.
4771b § 1 k.p.c. Należy również podkreślić, że prawomocny wyrok sądu zobowiązujący pracodawcę do wydania
świadectwa pracy, zastępując to świadectwo, nie prowadzi
do ustania stosunku pracy (May, 2020, pkt 12). Zawarta
w jego treści informacja o rozwiązaniu stosunku pracy stanowi jedynie potwierdzenie złożenia oświadczenia woli
w tej kwestii, natomiast nie zastępuje wspomnianego
oświadczenia10.

Sądowe ustalenie uprawnienia
pracownika do otrzymania
świadectwa pracy
Ustawodawca po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie regulacji umożliwiającej pracownikowi uzyskanie
świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu
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powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. Artykuł 971 § 2 k.p. przyznaje pracownikowi prawo wystąpienia do sądu pracy
z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Może on z tego skorzystać w każdym czasie
przed upływem terminu przedawnienia (art. 971 § 3 k.p.).
We wniosku zawierającym żądanie ustalenia uprawnienia
do otrzymania świadectwa pracy były pracownik powinien wskazać: 1) okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz miejsce wykonywania pracy, 2) tryb rozwiązania albo okoliczności
wygaśnięcia stosunku pracy — jeżeli pracownik posiada
te informacje, a w przypadku ich nieposiadania — okoliczności zaprzestania świadczenia pracy przez pracownika, 3) pracodawcę, który był obowiązany do wydania świadectwa pracy, oraz przyczynę, z powodu której wystąpienie
przeciwko niemu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do
wydania świadectwa pracy jest niemożliwe (art. 69110
§ 1 k.p.c.). W postanowieniu uwzględniającym żądanie
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy
sąd określa treść świadectwa pracy, kierując się tymi samymi wytycznymi, jak w przypadku wyroku zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy (art. 69110
§ 3 k.p.c.). Zgodnie z art. 69110 § 4 k.p.c. prawomocne postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo. Co ważne, w opisanej powyżej sytuacji sąd pracy rozpoznaje wniosek pracownika w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie
ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
Ustawodawca na te potrzeby ustawą nowelizacyjną dodał
do kodeksu postępowania cywilnego nowy dział IVb
(składający się z dwóch artykułów), zatytułowany „Sprawy z zakresu prawa pracy”, który znajduje się w księdze
drugiej „Postępowanie nieprocesowe” w tytule II „Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw”. Pierwszy raz
w historii polskiego ustawodawstwa wprowadzono postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, co na etapie wstępnych prac sejmowych spotkało się
z krytyczną opinią Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (druk sejmowy nr 1653). Problem polega na tym, że
do tej pory wszystkie sprawy o roszczenia ze stosunku
pracy lub z nim związane były rozpatrywane wyłącznie
w procesie toczącym się między stronami stosunku pracy,
w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459 i n. k.p.c.).
Oznacza to, że prowadzenie postępowania nieprocesowego, w którym pracownik może zgłosić żądanie wydania
przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy,
jest istotnym odstępstwem od ogólnej zasady postępowania cywilnego, że sprawy, w których są dochodzone roszczenia ze zobowiązaniowego stosunku cywilnoprawnego,
a także ze stosunku pracy, podlegają rozpatrzeniu w procesie. Dlatego też uważam, oceniając zasadniczo pozytywnie nową regulację prawną, że powinna być ona
w praktyce stosowana w bardzo wyjątkowych przypadkach, jedynie subsydiarnie do postępowania procesowego, tylko wtedy gdy rzeczywiście pracodawca nie istnieje
(faktyczna likwidacja podmiotu zatrudniającego, śmierć
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pracodawcy będącego osobą fizyczną), bądź z uwagi na
brak organów lub osób umocowanych do działania w jego
imieniu. Tymczasem ustawodawca wprowadzając postępowanie nieprocesowe w sprawach dotyczących wydania
świadectwa pracy nie określił precyzyjnie katalogu przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z tego trybu
przez sąd pracy. Zarówno art. 971 § 2 k.p., jak i art. 4771a
oraz art. 69110 § 1 k.p.c. obok przesłanki wiążącej się
z nieistnieniem pracodawcy posługują się w tym zakresie
zwrotem o charakterze niedookreślonym, a mianowicie
„jeżeli z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe”. Nie podzielam w tym zakresie stanowiska autorów projektu, którzy do takich
przyczyn zaliczają sytuację, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy „kierując się chęcią dokuczenia
pracownikowi”. Nieprecyzyjny charakter przesłanek warunkujących możliwość rozpoznania przez sąd pracy żądania pracownika w postępowaniu nieprocesowym jako
żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa
pracy, w praktyce może prowadzić do zbyt szerokiego stosowania tego trybu z wyłączeniem procesu. Jest to o tyle
ryzykowne, że w przypadku postępowania nieprocesowego, które w mojej ocenie jako wyjątkowe nie powinno być
nadmiernie wykorzystywane, pracodawca nie musi być
uczestnikiem tego postępowania, a sąd pracy będzie zobligowany wydać postanowienie określające treść świadectwa pracy jedynie na podstawie informacji (nie zawsze
w pełni wiarygodnych i możliwych do weryfikacji) uzyskanych od pracownika występującego z wnioskiem zawierającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy11. W wielu przypadkach dużą trudnością dla
samego pracownika będzie samodzielne dookreślenie
w treści wniosku przyczyny, z powodu której wystąpienie
przeciwko pracodawcy z żądaniem zobowiązania go do
wydania świadectwa pracy jest niemożliwe (art. 69110
§ 1 pkt 3 k.p.c.). Oczywiście kluczową rolę w kwestii wyboru odpowiedniego trybu rozpatrywania żądań pracowników dotyczących wydania świadectwa pracy będzie odgrywał sąd pracy. Niezależnie od tego, z jakim roszczeniem wystąpi pracownik do sądu, zgodnie z art. 201

§ 1 k.p.c. przewodniczący bada, w jakim trybie (procesowym czy nieprocesowym) sprawa powinna być rozpoznana i wydaje w tym zakresie odpowiednie zarządzenia. Zakwalifikowanie sprawy dotyczącej wydania świadectwa
pracy do rozpoznania w trybie procesu cywilnego będzie
uzależnione od ustalenia przez sąd, czy pracodawca istnieje i czy możliwe jest wytoczenie przeciwko niemu powództwa. Niestety, z uwagi na ogólnikowość tej regulacji,
kwalifikacja ta w praktyce może być w dużym stopniu
utrudniona.

Uwagi podsumowujące
Kierunek zmian wprowadzonych w 2019 r. nowelizacją
przepisów regulujących świadectwa pracy należy ocenić
pozytywnie. Nowe rozwiązania prawne niewątpliwie przyczyniają się do ułatwienia pracownikom realizacji przysługujących im uprawnień w zakresie uzyskania od pracodawcy świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub
wygaśnięciem stosunku pracy. Ustawodawca nie tylko
konkretyzuje termin wydania świadectwa pracy, wskazując że powinno to nastąpić zasadniczo w dniu, w którym
następuje ustanie stosunku pracy, ale także sankcjonuje
nieterminowość realizacji tego zobowiązania karą grzywny w wymiarze od 1000 zł. do 30 000 zł. Ważnym i oczekiwanym unormowaniem było wprowadzenie do systemu
prawnego sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz sądowego ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, które to wyroki zastępują świadectwo pracy. Szczegółowa analiza przepisów
nowelizujących świadectwa pracy uwidacznia jednak pewne wady, które są na tyle istotne, że mogą znacząco przyczynić się do osłabienia efektywności ochrony pracowniczej w zakresie uzyskania świadectwa pracy. Dotyczy to
zarówno kwestii uzależnienia obowiązku pracodawcy wydania świadectwa pracy od nieostrej przesłanki związanej
z zamiarem dalszego zatrudniania pracownika, jak i niedookreślonych okoliczności warunkujących możliwość
rozpoznania przez sąd pracy w postępowaniu nieprocesowym żądania pracownika w przedmiocie wydania świadectwa pracy.

Przypisy/Notes
1 Do tej pory tego typu roszczenie nie wynikało wprost z przepisów kodeksu pracy, a doktryna prawa pracy i judykatura wyprowadzała je z całokształ-

tu przepisów regulujących świadectwo pracy.
2 Z uwagi na ograniczone ramy opracowania w dalszej części pomijam analizę zmian dotyczących sprostowania świadectwa pracy.
3 Szczegółową treść świadectwa pracy reguluje cytowane wyżej rozporządzenie z 30 grudnia 2016 r. oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy znajdu-

jący się w załączniku do tego aktu.
4 Nie wystarczy tutaj samo zawarcie umowy o pracę w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zgodnie bowiem z art. 26

k.p. stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w treści umowy jako dzień rozpoczęcia pracy, który to termin nie musi pokrywać się z datą
zawarcia umowy i może być późniejszy.
5 Wcześniej regulacja ta znajdowała się w uchylonym § 4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.
6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, DzU. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ze zm.
7 Oczywiście poza odpowiedzialnością wykroczeniową za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy (dawne brzmienie art. 282 § 1 pkt 3 k.p.).
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8 Pracownik w razie braku świadectwa pracy w celu udowodnienia swojego zatrudnienia musiał wytoczyć powództwo o ustalenie w trybie art. 189
k.p.c., przy czym należy zauważyć, że orzeczenie sądu ustalające istnienie stosunku pracy nie miało znaczenia np. w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
9 W uzasadnieniu projektu czytamy, że wprowadzenie tego uprawnienia, na wzór analogicznej regulacji dotyczącej sprostowania świadectwa pracy,
zwiększy pewność prawa, wyraźnie wskazując pracownikowi uprawnienie, z którego może w takiej sytuacji skorzystać.
10 Por. wyrok SN z 14 lipca 2016 r. (II PK 186/15, LEX nr 2135548), w którym wskazuje się, że wydanie świadectwa pracy jest skutkiem rozwiązania
stosunku pracy i nie zastępuje odpowiednich oświadczeń pracodawcy w tym zakresie).
11 W przypadku postępowania nieprocesowego sąd nie musi wyznaczać rozprawy. Zgodnie z art. 514 § 1 k.p.c. zależy to od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może jednak wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie.
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O prawach pracowników
w globalnych łańcuchach dostaw
Protecting workers’ rights in global supply chains
Streszczenie
Autorka porusza zagadnienie ochrony praw pracowników w globalnych łańcuchach dostaw. Omawia problem
wpływu biznesu na prawa człowieka i pracownika, który
jest bardziej złożony w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych. Istotnym jego elementem jest kwestia
odpowiedzialności za powodowane naruszenia praw
pracowników w państwie siedzibie spółki dominującej.
Wsparciem są tu regulacje międzynarodowe, europejskie, regulacje wewnętrzne (prawo krajowe) obowiązujące w poszczególnych państwach oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

Abstract
The author raises the issue of the protection of
workers' rights in global supply chains. It discusses the
impact of business on human and employee rights,
which is more complex for international companies.
An important element is the question of liability for
the infringements caused in the State of the parent
company. International, European and national
regulations and the latest judicial case-law are
supported.
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ochrona praw pracowników, łańcuch dostaw, prawo
pracy międzynarodowe

Keywords
workers' rights protection, supply chain, international
labour law
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Uwagi wstępne
Jednym z większych wyzwań stojących przez prawem pracy jest globalizacja. Wpływa ona na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, a tym samym rośnie rola
międzynarodowych norm i reguł dotyczących praw człowieka i pracownika W poszanowaniu praw osób zatrudnionych w państwach trzecich istotny wpływ odgrywają
przedsiębiorstwa międzynarodowe. Międzynarodowa
produkcja, handel i inwestycje są coraz częściej organizowane w ramach tzw. globalnych łańcuchów dostaw, zdefiniowanych jako sieci, które mogą obejmować wiele kontynentów i krajów w celu pozyskiwania towarów i usług1.
Działania te mogą być wykonywane w ramach tej samej
grupy podmiotów lub też — co w praktyce występuje zdecydowanie częściej — podzielone między dostawców zlokalizowanych w różnych częściach świata. Aktywność gospodarcza przynosi korzyści krajom macierzystym i przyjmującym, jednak aspekt konkurencyjności wynagrodzeń
i niższej ochrony pracowników może prowadzić do niepożądanych zjawisk. Zawierając umowy z dostawcami zamawiające przedsiębiorstwo dba o zachowanie kontroli

nad specyfikacją i jakością produktu. Za przepływem kapitału i technologii w wielu przypadkach nie przepływa
jednak przez granice państwowe funkcja ochronna prawa
pracy. Pozwala to mieć kontrolę nad produktem jednocześnie bez ciężaru odpowiedzialności za prawa wykonujących go pracowników. Zatem nawet jeśli prawo wewnętrzne (krajowe) obowiązujące w danym państwie
chroni pracowników, istnieje możliwość przeniesienia
produkcji poza jego obszar, tym samym znosząc krajowe
wymagania. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku
przenoszenia łańcucha dostaw do krajów o mniej wymagających reżimach dotyczących praw pracowniczych czy
środowiskowych. Wpływ na to mają różne czynniki: krajowe prawo pracy, jego funkcje ochronne, bezpieczeństwo w miejscu pracy, wysokość kosztów pracy, efektywność egzekwowania prawa. Wyzwaniem w globalnych łańcuchach dostaw jest słabość praw krajowych, strach przed
dochodzeniem praw przez ofiary, ich egzekwowania oraz
korupcja. Raport Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych wskazuje, że 50 przedsiębiorstw z łącznym przychodem przekraczającym 3,4 biliony USD może
korzystać z nielegalnej siły roboczej 116 milionów pra-

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

45

t. LXI, nr 12/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.12.7

cowników2. Dane pokazują, że przedsiębiorstwa te zatrudniają bezpośrednio jedynie ok. 6% pracowników,
a 94% w łańcuchu dostaw, gdzie są narażeni na łamanie
praw pracowniczych, zwłaszcza prawa do bezpiecznych
warunków pracy, prawa do godziwego wynagrodzenia
i czasu pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy
(MOP) określa, że co najmniej 150 miliardów USD zysków pochodzi z pracy niewolniczej, 99 miliardów USD
z wyzysku seksualnego i 51 miliardów USD z niepłatnych
lub w stopniu znikomym wynagradzanych aktywności
ekonomicznych, np. pracy domowej, w rolnictwie i innych3. Oznacza to, że świadczenie pracy nie pozwala partycypować w postępie gospodarczym i w wypracowanym
bogactwie, co zaprzecza założeniom Deklaracji Filadelfijskiej i „prawu do dążenia do materialnego dobrobytu jak
i do rozwoju duchowego w warunkach wolności i godności, gospodarczego bezpieczeństwa i równych możliwości4.

Regulacje międzynarodowe
i regulacje wybranych krajów
— ramy odpowiedzialności
Liczne normy i zasady dotyczące ochrony praw pracowniczych nakładają na przedsiębiorstwa obowiązki w zakresie przestrzegania, monitorowania oraz raportowania
z wywieranego wpływu na prawa pracowników i środowisko. Zasady zawarte w deklaracji MOP z 1998 r. w sprawie podstawowych zasad i praw pracowniczych dotyczące
wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych, niedyskryminacji w miejscu pracy oraz eliminacji pracy przymusowej i pracy dzieci zostały powszechnie przyjęte przez rządy, organizacje międzynarodowe i wiele instytucji finansowych5. Są włączane do polityki zamówień publicznych
i umów przez podmioty zamawiające, stanowiąc standard
w zakresie ochrony praw pracowniczych. MOP w 2014 r.
przyjęła zalecenie uzupełniające i aktualizujące konwencję nr 29 o pracy przymusowej, zawierające wymaganie
dla „rządów podjęcia środków mających na celu lepszą
ochronę pracowników, w szczególności pracowników migrujących (...) ”, a także podjęcia „środków w celu zapewnienia, że wszystkie ofiary pracy przymusowej lub obowiązkowej mają dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz
innych odpowiednich i skutecznych środków zaradczych”.
Z kolei zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu
i praw człowieka6 „państwa powinny podjąć odpowiednie
kroki w celu zapewnienia skuteczności krajowych mechanizmów sądowych przy zwalczaniu naruszeń praw człowieka związanych z działalnością gospodarczą, w tym rozważenie sposobów ograniczenia barier prawnych, praktycznych i innych istotnych, które mogłyby prowadzić do
odmowy dostępu do środków zaradczych”. Wytyczne
ONZ stanowią, że przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za działalność i zachowanie należytej staranności w zakresie praw człowieka.
Omawiając regulacje w zakresie ochrony praw pracowniczych należy również wymienić: Wytyczne OECD dla
przedsiębiorstw wielonarodowych7 i normę ISO 26000
dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu8. Zawierają one dobrowolne, wzorcowe normy postępowania dla
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przedsiębiorstw, jednak nie są egzekwowane prawnie.
W UE obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady dotycząca ujawniania informacji niefinansowych9,
która koncentruje się na obowiązkach sprawozdawczych
w zakresie ujawniania informacji przez duże przedsiębiorstwa. Nakazuje ujmowanie w sprawozdaniu rocznym
danych dotyczących wpływu ich działalności, obejmujących co najmniej kwestie środowiskowe, społeczne oraz
pracownicze i przeciwdziałania korupcji. Od 2013 roku
obowiązuje rozporządzenie w sprawie drewna, które zakazuje wprowadzanie na rynek UE nielegalnie pozyskanego drewna i zobowiązuje unijnych przedsiębiorców do
działania z należytą starannością10. Dalej idącym środkiem w zakresie obowiązków i możliwości ich egzekwowania jest rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami11, nakazujące europejskim
przedsiębiorstwom zapewnienie, że minerały z obszarów
dotkniętych konfliktami nie zostały pozyskane z naruszaniem praw człowieka. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 2021 roku, nakazując identyfikację ryzyka,
zobowiązując do podjęcia działań oraz sporządzania
sprawozdania z podjętych środków i określenia osiągniętych wyników.
Powyższe regulacje stanowią ramę korporacyjnej odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka. Nie zawierają one jednak szczegółowych zaleceń dla państw dotyczących sposobu, w jaki powinny one regulować kwestie
jurysdykcji, prawa właściwego lub istotnych warunków
odpowiedzialności spółek lub zamawiającego. Elementy
te pozostają w gestii krajowych porządków prawnych. Kolejnym krokiem w zakresie dyscyplinowania i nakładania
zobowiązań na przedsiębiorstwa są regulacje przyjęte
w niektórych porządkach krajowych. Wyznaczają one nowy kierunek, nakładając wymagania w stosunku do przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania praw pracowniczych,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na łańcuchu dostaw.
Przykładem jest tu brytyjska ustawa dotycząca współczesnego niewolnictwa12 (Modern Slavery Act). Wymaga
ona od spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii składania sprawozdań na temat środków jakie podejmują w celu zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa oraz przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw. Niewykonanie
tych obowiązków nie jest jednak obwarowane sankcjami
prawnymi. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte w Australii13, która wymaga od przedsiębiorstw z przychodami
przekraczającymi 100 mln USD przedstawiania sprawozdań na temat zagrożeń w zakresie praw człowieka w ich
łańcuchu dostaw oraz działań podjętych w celu oceny ryzyka i skuteczności ich reakcji. Krok dalej idą w swoich
wymaganiach pionierskie regulacje: francuska ustawa
o „obowiązku staranności”14 i holenderska ustawa o pracy dzieci15, która wymaga od firm określenia, czy praca
dzieci jest obecna w ich łańcuchach dostaw, oraz opracowania planu działania w celu jej zwalczania. Francuska
regulacja ustanawia obowiązek identyfikacji i zapobiegania naruszeniom praw człowieka wynikającym z działalności wszystkich podmiotów będących pod kontrolą spółki-matki, w tym spółek zależnych i podwykonawców.

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

t. LXI, nr 12/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.12.7

Ustawa dotyczy spółek z siedzibą we Francji, zatrudniających ponad 5000 pracowników we Francji lub
10 000 pracowników w innych krajach na świecie (w spółkach i jednostkach zależnych — art. 1). Spółki te mają
wówczas obowiązek ustanowienia i wdrożenia skutecznego planu czujności. Obejmuje on środki ostrożności
umożliwiające identyfikowanie ryzyka i zapobieganie naruszeniom praw człowieka i podstawowych wolności,
szkód środowiskowych wynikających bezpośrednio lub
pośrednio z działalności spółki i spółek, które kontroluje,
a także z działalności podwykonawców lub dostawców,
z którymi utrzymuje stosunki handlowe. Natomiast
w każdej spółce sprzedającej towary holenderskim użytkownikom końcowym praca musi być tak zorganizowana,
aby zapobiec wykonywaniu tych towarów przez dzieci.
Francuskie prawo czujności opiera naruszenie na odpowiedzialności cywilnej, zaś prawo holenderskie opiera się
na sankcjach karnych: grzywnie i karze pozbawienia wolności, ale nie wskazuje odszkodowania.
Przedsiębiorstwa, starając się sprostać wyzwaniom
w zakresie ochrony praw człowieka, wdrażają z własnej
inicjatywy kodeksy etyki — będące zbiorem wytycznych,
między innymi w zakresie pracy. Dodatkowo przedsiębiorstwa zawierają w umowach z dostawcami obowiązek
dbałości o prawa pracowników zaangażowanych w produkcję zamawianego towaru. Regulacje te umożliwiają
potencjalne monitorowanie warunków pracy u dostawców zagranicznych, w tym dotyczące bezpiecznych warunków pracy, wypłaty wynagrodzeń, oraz sankcje w przypadku niewykonywania umów: wstrzymanie płatności, zawieszenie i rozwiązanie umowy lub wyłączenie dostawcy
z udziału w przyszłych przetargach. Dla przykładu, gdy
miasto Malmö współpracuje z dostawcą, który nie spełnia
kryteriów dotyczących dbałości o prawa osób wykonujących pracę, dąży we współpracy z tym dostawcą do poprawy warunków, a nie do rozwiązania umowy, tak by pracownicy poddostawcy nie stracili miejsc pracy16. Wsparciem są też środki zaradcze, np. komunikacja w zakresie
praw pracownika, szkolenia, możliwość składnia skarg
przez zatrudnianych.

Orzecznictwo
Mimo powyższych regulacji temat naruszeń praw pracowniczych jest wciąż bardzo aktualny. Departament Pracy
USA oszacował, że w 2016 roku 139 produktów pochodzących z 75 państw mogło zostać wyprodukowanych
przy użyciu pracy niewolniczej lub pracy dzieci17. Wielkim wyzwaniem jest znajomość dostawców, w przypadku
gdy ich liczba często przekracza tysiące podmiotów
współpracujących. Doceniając pozytywny kierunek zmian
i nowe obowiązki w zakresie podnoszenia standardów
dbałości o prawa osób wykonujących pracę nie należy jednocześnie przekreślać szans na poszukiwanie rozwiązań
w oparciu o już obowiązujące normy.
Powstaje zatem pytanie, czy w obecnym stanie prawnym możemy szukać rozwiązań poprawy sytuacji, czy jednak oczekiwać wdrażania nowych regulacji, w szczególności w porządkach krajowych? I kolejne — o stopień odpo-

wiedzialności korporacji, które mają łańcuchy dostaw
w krajach, w których pracownicy są podatni na nadużycia
lub niebezpieczne warunki pracy. W praktyce ofiary naruszeń praw pracowniczych z różnych powodów mogą nie
mieć dostępu do systemu sądowego państwa wykonywania pracy, który nie funkcjonuje prawidłowo, lub dlatego,
że prawo chroni przedsiębiorstwa przed odpowiedzialnością. Wytyczne ONZ stanowią, że bariery prawne mogą
powstać w szczególności „gdy powodowie stoją w obliczu
odmowy uzyskania sprawiedliwości i nie mogą uzyskać
dostępu do sądów ani państwa zatrudnienia, ani państwa
siedziby przedsiębiorstwa niezależnie od zasadności roszczenia”. Problemem jest również uzyskanie realnego forum do rozpoznania roszczenia. Pozwane przedsiębiorstwa kwestionują nie tylko roszczenia, ale także właściwość sądów w kraju siedziby spółki-matki do rozpatrywania sprawy. Twierdzą, że w przypadku roszczenia sprawa
powinna być rozpatrywana w kraju, w którym nastąpiła
szkoda, gdzie często jest to bardzo utrudnione lub/i mało
efektywne. Stąd też coraz częściej zauważa się konieczność podjęcia działań prawodawczych celem podniesienia realnej ochrony praw pracowniczych — by wspomóc
ich skuteczność — na szczeblu krajowym. Ma to również
zwiększyć szanse ofiar w dochodzeniu naruszonych praw.
Istotnymi elementami w określeniu właściwej jurysdykcji jest zagadnienie odpowiedzialności spółki-matki
w ramach struktur właścicielskich czy organizacyjnych
w łańcuchu dostaw. Wyzwaniem może być kwestia odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas działalności
spółek zależnych poza krajem siedziby spółki-matki. Innym aspektem jest obowiązek dochowania należytej staranności. Wytyczne ONZ i OECD określają należytą staranność jaką powinny stosować przedsiębiorstwa w odniesieniu do praw człowieka, tj. identyfikować, zapobiegać,
ograniczać i wskazywać sposób reagowania w przypadku
rzeczywistych i potencjalnych negatywnych skutków. Należyta staranność powinna obejmować negatywny wpływ
powodowany przez aktywność przedsiębiorstwa, do którego może się ono przyczyniać poprzez własne działania
lub też który można bezpośrednio powiązać z działaniami, produktami lub usługami poprzez relacje biznesowe,
i — co istotne — staranność ta powinna być działaniem
ciągłym, bo zagrożenia mogą wraz z upływem czasu podlegać zmianom, w miarę jak ewoluuje działalność przedsiębiorstwa i kontekst, w jakim ono funkcjonuje (Wytyczna nr 17 ONZ). Jeśli przedsiębiorstwo obejmuje dużą
liczbę podmiotów, powinno określić ogólne obszary,
gdzie to ryzyko jest największe, i traktować je priorytetowo przy zachowaniu należytej staranności.
I tak, odnosząc się do poszczególnych zagadnień, warto przytoczyć orzecznictwo sądowe wskazujące pewne
kierunki i rozwiązania. Niewystarczający realny dostęp do
wymiaru sprawiedliwości może otwierać możliwość kierowania roszczeń do sądów siedziby spółek-matek. Nie wynika to z faktu, że strony wybrały prawo spółki-matki i jurysdykcję w umowie, a udział pozwanych jest dobrowolny.
Chodzi o roszczenia wobec przedsiębiorstwa matek, ale
w odniesieniu do działalności zagranicznej spółki zależnej
za wyrządzone szkody. W orzeczeniach sądy podkreślały,
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że „konieczne i właściwe” jest wskazanie przez powoda
czynników łączących sprawę z państwem siedziby przedsiębiorstwa, a także iż sprawiedliwy proces nie jest możliwy w państwie zatrudnienia, w tym ze względu na przeszkody finansowe i niewystarczającą reprezentację prawną.
Przykładem takiego procesu jest pozew przeciwko kanadyjskiej firmie Tahoe Resources w związku z działaniami
jej spółki zależnej w Gwatemali. W sprawie tej sąd postanowił zezwolić na postępowanie w Kanadzie, argumentując decyzję ryzykiem przeprowadzenia nieuczciwego procesu w Gwatemali18. Również Sąd Najwyższy Kanady
w sprawie Araya v. Nevsun Resources Ltd. 19 zdecydował
o prowadzeniu procesu w Kanadzie, argumentując to istnieniem „realnego ryzyka” braku sprawiedliwego procesu
w Erytrei.
Orzecznictwo w Wielkiej Brytanii wskazuje, że spółka
dominująca może co do zasady zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zagraniczne
spółki zależne, jeżeli powód wykaże, iż spółka naruszyła
obowiązek staranności wobec ofiar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podejście to wymaga
wykazania bezpośredniej odpowiedzialności lub kontroli
spółki zależnej, wykraczającej jedynie poza wytyczne lub
zalecenia spółki-matki. Sąd Najwyższy w sprawie Vedanta v. Lungowe20, orzekł na korzyść powodów z Nigerii
(społeczności lokalnej, nawet nie pracowników), pozwalając na wniesienie powództwa w Wielkiej Brytanii przeciwko Shell za rzekome spowodowanie zanieczyszczenia.
Również holenderski Sąd Apelacyjny w 2015 roku pozwolił w sprawie szkód spowodowanych przez spółkę zależną Royal Dutch Shell w Nigerii na prowadzenia procesu w Holandii. Sąd powołał się na regulacje rozporządzenia Bruksela I21, zgodnie z którym powód może wnieść
roszczenie przeciwko spółce-matce z siedzibą w państwie
członkowskim UE w sądzie kraju, w którym spółka ma
siedzibę, niezależnie od miejsca, w którym doszło do
szkody. W wyroku w sprawie Vedanta v. Lungowe Sąd
Najwyższy Wielkiej Brytanii uznał, że Vedanta jako angielska spółka-matka może być winna zaniechań swojej
spółki zależnej KCM z Zambii. Sąd wskazał na kwestię
„dostępu do znaczącego wymiaru sprawiedliwości” i istnienie realnego ryzyka nieuzyskania sprawiedliwości
w Zambii. Zaakcentował, że decyzja nie ma nic wspólnego z brakiem niezależności, brakiem sprawiedliwego postępowania czy niewystarczających kompetencji w sądownictwie w Zambii w sprawach przeciwko dużym grupom
kapitałowym. Przeciwnie, decyzja opiera się na dwóch
czynnikach: po pierwsze, możliwości finansowania roszczeń grupowych w przypadku gdy skarżący są w skrajnym
ubóstwie, a po drugie, nieobecności w Zambii dostatecznie doświadczonych zespołów prawnych będących w stanie prowadzić spór tej wielkości oraz skutecznego ścigania. W orzeczeniu sąd podkreślił obowiązek staranności
spółki dominującej także wobec stron innych niż pracownicy spółki zależnej. Wyjaśnił również podstawę prawną
i zakres odpowiedzialności za łańcuch dostaw, stosując
„Caparo-test”, zgodnie z orzeczeniem w sprawie Caparo
Industries plc przeciwko Dickman22. Obowiązek staranności musi się odnosić do szkód, które są racjonalnie
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możliwe do przewidzenia, dotyczyć „stosunku bliskości”
między powodem i pozwanym, a odpowiedzialność za
szkodę musi być rozsądna. Test Caparo obejmuje trzy pytania:
1) czy ryzyko wyrządzenia szkody przez powoda było
racjonalnie przewidywalne?
2) czy między stronami istniała wystarczająca bliskość?
3) czy słusznym, sprawiedliwym i rozsądnym jest —
w oparciu o porządek publiczny — oczekiwanie sprawowania obowiązku opieki?
Aby można było przypisać odpowiedzialność, odpowiedź na wszystkie trzy pytania musi być pozytywna
(przewidywalność, bliskość i zasadność)23.
W sprawie Owusu v. Jackson24 sąd przyznał prawo powodowi (niezależnie od miejsca zamieszkania) do pozywania pozwanego z siedzibą w Anglii w oparciu o doktrynę forum non conveniens. Sąd orzekł, że nie może odmówić prawa do procesu, jeśli pozwany ma siedzibę w UE,
opierając wyrok na rozporządzeniu Bruksela I w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Analogicznie orzekł Sąd Najwyższy w sprawie Okpabi przeciwko angielskiej spółce Royal Dutch Shell (RDS) i jej nigeryjskiej spółce zależnej, wydając zgodę na prowadzenie
procesu w Anglii. Należy wskazać, że w lutym 2018 roku
sąd apelacyjny odmówił powodom możliwość wniesienia
roszczenia w Wielkiej Brytanii w związku z niewykazaniem, że RDS nie dochował należytej staranności, i brakiem wystarczającej bliskości między spółką i powodami.
Skarżący wymienił następujące czynniki, aby wykazać, że
RDS kontroluje spółkę zależną: stosowanie obowiązkowych polityk, wytycznych i norm, nałożenie obowiązkowych zasad projektowych i inżynieryjnych, wdrożenie systemu nadzoru nad wprowadzaniem norm, wysoki stopień
kontroli finansowej i operacyjnej spółki zależnej. Dlatego
Sąd Najwyższy wyraził zgodę na prowadzenie procesu.
Z kolei w innej sprawie Arati rani Das et al. v. George
Weston Limited (Loblaws)25 spółka została pozwana
przez ofiary tragedii Rana Plaza w Bangladeszu. Sąd
uznał, że producent odzieży nie był ani spółką zależną
Loblaws, ani niezależnym wykonawcą, co mogłoby spowodować odpowiedzialność. Sąd apelacyjny zakwestionował zastosowanie angielskiego precedensu w sprawie odpowiedzialności spółki dominującej (Chandler przeciwko
Cape26), uznając, że Loblaws nie był bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie, w proces wytwarzania produktów, a także nie miał kontroli nad produkcją. W sprawie
Chandler przeciwko Cape sąd wskazał, że działalność
spółki dominującej i spółki zależnej była w tym zakresie
taka sama, spółka-matka miała wiedzę na temat istotnych
aspektów bhp, znała system pracy, i tym samym powinna
przewidzieć pewne okoliczności celem ochrony pracownika. Rozwinięciem tej ścieżki jest wyrok w sprawie
Thompson przeciwko The Renwick Group27, gdzie uzasadnienie wyroku pomaga zilustrować okoliczności przypisania obowiązku staranności spółce dominującej.
Bezpośredni lub pośredni udział spółki w całości lub
większości udziałów spółki może umożliwić jednostce dominującej przejęcie kontroli nad zarządzaniem działalno-
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ścią spółki zależnej, ale nie nakłada na jednostkę dominującą takiego obowiązku. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu i w jaki sposób spółka-matka korzystała
z możliwości przejęcia, nadzorowania, interwencji lub doradzania w zarządzaniu spółce zależnej. Rodzic i spółka
zależna są odrębnymi podmiotami prawnymi, z których
każda odpowiada za własną, odrębną działalność. Spółce-matce może zostać przypisany obowiązek staranności
w odniesieniu do działalności swojej spółki zależnej wtedy, gdy zasady dotyczące obowiązku opieki ze strony rodzica na rzecz powoda są spełnione w danej sprawie.
Rozważając zagadnienie ustalenia bliskości w sprawie
AAA. v. Unilever28 sąd uznał, że pozwany nie miał obowiązku dochowania staranności, ponieważ poniesiona
szkoda nie była przewidywalna, a spółka zależna była odpowiedzialna za własne decyzje i nie zwróciła się o poradę do spółki dominującej. Sąd wskazał, że może określić
wystarczającą bliskość, gdy spółka-matka przejmuje zarządzanie daną działalnością spółki zależnej i udziela jednostce zależnej porad w zakresie sposobu zarządzania
określonym ryzykiem. Jak zauważył sąd, „spółka-matka zostanie objęta obowiązkiem staranności w odniesieniu do
działalności spółki zależnej, jeżeli zwykłe, ogólne zasady
prawa czynu niedozwolonego w odniesieniu do nałożonego na nią obowiązku staranności będą spełnione w konkretnym przypadku”.
Przytoczone wyżej wyroki potwierdzają, że należy dokonać rozróżnienia między aktywnością spółki dominującej,
która kontroluje lub dzieli się kontrolą istotnych operacji
spółki zależnej, a spółką dominującą, która po prostu wydaje wytyczne operacyjne dla całej grupy kapitałowej.
Sam fakt wydawania wytycznych przez spółkę dominującą może nie być wystarczający do przypisania obowiązku
opieki nad spółkami zależnymi. Konieczne jest ustalenie,
że spółka-matka przejęła kontrolę w zakresie operacji
spółek zależnych w bardziej bezpośredni i znaczący sposób. W zależności od stanu faktycznego spółka dominująca może ponosić odpowiedzialność za działalność spółki
zależnej, w stosunku do pracowników lub interesariuszy
spółki. Nieodzowne będzie jednak dowiedzenie, że rodzic
przejął kontrolę (lub wspólną kontrolę) nad istotnymi
operacjami w znaczący sposób.
Spółka-matka może mieć możliwość kontrolowania
spółek z grupy, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Kontrola może obejmować działania lub zaniechania, obowiązek wdrażania polityk i wytycznych w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, szkoląc, nadzorując spółki zależne. Podobnie spółka-matka może ponieść
odpowiedzialność wobec osób trzecich, jeżeli publicznie
oświadcza, że sprawuje nadzór nad spółkami zależnymi,
nawet jeśli w rzeczywistości tak nie jest. Zaangażowanie
spółki poprzez publiczne oświadczenia o nadzorze nad
spółkami zależnymi może podnieść oczekiwania i wyzwalać obowiązek staranności. Również zaniechanie może
stanowić podstawę odpowiedzialność, którą spółka podjęła publicznie. W konsekwencji sąd w sprawie Vedanta
uznał, że wykazanie „wystarczająco wysokiego poziom
nadzoru i kontroli nad działalnością” otwiera drogę do
roszczeń.

Dokonując oceny powyższych orzeczeń nie sposób nie
zauważyć istnienia pewnego ryzyka wynikającego z tych
orzeczeń. A mianowicie dla uniknięcia odpowiedzialności
spółki-matki mogą rezygnować z wdrażania polityk i wytycznych w spółkach zależnych lub dokonywać tego w taki sposób, by nie zostało to uznane za sprawowanie ścisłej
kontroli czy nawet zarządzania. Z drugiej strony takie
działania czy ich unikanie mogą grozić przypisaniem odpowiedzialności z tytułu zaniechania.
Nawiązując do kodeksów etyki, które — podkreślmy
— są dobrowolne, należy stwierdzić, że zawierają one zapisy umożliwiające prawo oceny miejsc pracy osób zatrudnionych na potrzeby produkcji zamówionego towaru,
jednak nie stanowią o obowiązku ich dokonywania. Inne
rozwiązanie może prowadzić do unikania zobowiązań lub
jeśli stanowiłyby o zobowiązaniu — mogłoby to prowadzić do nieopracowywania kodeksów.
Także sądy arbitrażowe mogą się przyczyniać do rozszerzonego postrzegania wymogów w stosunku do pracowników w łańcuchu dostaw. We wrześniu 2017 r. Stały
Trybunał Arbitrażowy orzekł, że dwa równoległe roszczenia wniesione w ramach Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego w Bangladeszu są
dopuszczalne29. Skarżący twierdzili, że spółki naruszyły
porozumienie, nie wymagając od swoich dostawców naprawy obiektów w wcześniej ustalonych terminach.

Podsumowanie
System odpowiedzialności przedsiębiorstw za naruszenia
praw człowieka i wymogu zachowania należytej staranności w ustawodawstwie poszczególnych państw jest
obecnie również przedmiotem negocjacji w ramach
ONZ. Konsultowany projekt prawnie wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego praw człowieka i działalności gospodarczej30 stanowi o zobowiązaniu państw do
ustanowienia obowiązkowych wymogów należytej staranności dla korporacji ponadnarodowych. Ma je zobowiązywać do „podjęcia odpowiednich działań w celu zapobieżenia naruszeniom praw człowieka lub nadużyciom związanym z ich działalnością. Obejmuje monitorowanie
wpływu na prawa człowieka, identyfikację ryzyka i zapobieganie naruszeniom wynikającym z działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych
wymogów”. Ponadto projekt wskazuje odpowiedzialność
spółek-matek za szkody wyrządzone przez ich spółki zależne w zakresie, w jakim spółka dominująca „sprawuje
kontrolę nad operacjami, lub [... ] wykazuje wystarczająco bliski związek ze swoją spółką zależną i tam, gdzie istnieje silny i bezpośredni związek między jego zachowaniem a naruszeniem poniesionym przez ofiarę [... ]”. Takie rozwiązanie może ułatwić dochodzenie praw ofiarom
naruszeń.
W dyskusji na temat społecznych, etycznych, moralnych i prawnych obowiązków zamawiających produkt wobec pracowników i otoczenia, których wysiłki przynoszą
korzyści przedsiębiorstwom i konsumentom, pozostaje
także aspekt informacji wobec tych ostatnich. Przy istnieniu złożonych łańcuchów dostaw możliwości zlecania pro-

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

49

t. LXI, nr 12/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.12.7

dukcji, pozyskiwania materiałów czy surowców są nieograniczone. Złożonym zagadnieniem pozostaje więc prawo
uzyskania przez klienta informacji o zakupionym produkcie i o tym, czy nie został wytworzony z naruszeniem praw
pracowniczych. Zapotrzebowanie konsumentów na takie
dane wynika z chęci podejmowania decyzji zakupowych
w zależności od sposobu wytwarzania produktów. Konsumenci są w wielu przypadkach skłonni zapłacić wyższą cenę za produkt wytworzony etycznie, z poszanowaniem
praw człowieka i środowiska. Po stronie sprzedawców powstaje zatem kwestia przekazywania danych czy ostrzegania o przewidywalnych zagrożeniach, które nie są znane
konsumentom, ale mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji
o zakupie. Tym samym również prawa konsumentów i popytu mogą stanowić pomoc w ochronie praw pracowników
i wspierać ewentualne dochodzenie poniesionych przez
nich szkód. Warto tu wspomnieć, że w celu dostarczenia
konsumentom informacji i umożliwienia im podejmowania bardziej świadomych decyzji zakupowych w Kalifornii
nakazano określonym przedsiębiorstwom zamieszczanie
informacji dotyczących podejmowania działań na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi i niewolnictwa w ramach ich
łańcucha dostaw31. Opublikowany w sprawie skuteczności
tego środka ustawowego raport wskazuje, że jedynie 14%
kalifornijskich firm przestrzega ustanowionych wymogów,
co oznacza że jest jeszcze dużo do zmiany32.
Zaprezentowane wyżej kierunki orzecznictwa oraz nowe regulacje budzą wiele pytań w zakresie:
 odpowiedzialności międzynarodowych korporacji,
ich obowiązków zapobiegania szkodom, ale także czy
i w jaki sposób będą chronić się przed nową formą odpowiedzialności,
 możliwości ofiar w dochodzeniu roszczeń w sądach,
 w jaki sposób można skutecznie ograniczyć ryzyko
naruszeń i skarg na szczeblu przedsiębiorstwa, wdrażając
odpowiednie mechanizmy, oraz finalne, w jaki sposób

może to wzmocnić prawa pracowników i podnieść powszechną świadomość uczestników łańcucha dostaw
w zakresie prawa pracy?
Pewne jest, że pozwy w tym zakresie są prawnie skomplikowane, a sprawy w sądzie trwają zazwyczaj wielu lat.
Wysiłki zmierzające do poprawy warunków pracy i podniesienia odpowiedzialności są dużym wyzwaniem. Nadal
jednak brakuje globalnego podejścia do sposobu przestrzegania praw człowieka przez przedsiębiorstwa międzynarodowe i rozwiązywania problemów prawnych wynikających z wymiaru eksterytorialnego. Nie należy również zapominać, że problem naruszania praw pracowników nie ma jedynie miejsca w łańcuchu dostaw poza granicami kraju. Wywołuje to potrzebę wdrożenia działań na
szczeblach: międzynarodowym, europejskim i krajowych
porządków prawnych. Katalizatorem działań powinno
być postrzeganie pracy jako wartości społecznej budującej ład społeczno-gospodarczy i system transferów (Musiała, 2020, s. 139 i n.). Na ten moment wobec braku jasnych zasad ustanowienie odpowiedzialności spółki dominującej za naruszenia praw człowieka przez jej spółki
zależne będzie nadal zależeć od okoliczności sprawy,
w wielu przypadkach z nieprzewidywalnym wynikiem.
Wymaga to znalezienia delikatnej równowagi między interesami powodów, pozwanych i zainteresowanych
państw. Istotne jest również, że cel poprawy warunków
pracy można osiągnąć dzięki współdziałaniu kilku stron
i wywiązaniu się przez nie odpowiednio z obowiązku:
 państw: do zapewnienia ochrony praw człowieka,
 odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich przestrzeganie w całym łańcuchu dostaw,
 zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu rozpatrywania skarg i dochodzenia środków naprawczych
w przypadku naruszeń praw człowieka,
 ponoszenia świadomości konsumentów i ich woli
w tym zakresie.

Przypisy/Notes
1 Chartered Institute of Procurement and Supply. https://www.cips.org/knowledge/procurement-topics-and-skills/supply-chain-management/global-supply-chains/
2 „New ITUC report exposes hidden workforce of 116 million in global supply chains of fifty companies. ” International Trade Union Confederation (ITUC). January 18, 2016 (dostęp 6.02.2020).
3 https://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-exposes-hidden.13 „Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour. ” ILO. May 20, 2014 (dostęp
2.02.2020). http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/ books/WCMS_243391/lang--en/index.htm
4 Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 3 grudnia 1947 r.
5 Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy oraz działania uzupełniające z 1998 roku.
6 Guiding Principles on Business and Human Rights. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. Wersja polska dostępna: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne_ONZ-NGPs_BHR_PL_web_PIHRB.pdf
7 https://www.oecd.org/corporate/mne/38111315.pdf
8 Norma ISO 26000 z 1 listopada 2010 r. www.pkn.pl
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Document 32014L0095.
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna. Nakazuje podjęcie działań systemowych opartych o zasadę należytej staranności obejmującej elementy
zarządzania ryzykiem: dostęp do informacji, ocenę ryzyka i ograniczanie stwierdzonego ryzyka. Powinien zapewniać dostęp do informacji o źródłach
oraz o dostawcach drewna i produktów z drewna.
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12 Modern Slavery Act 2015, UK Public General Act 2015 c. 30.
13 Modern Slavery Act 2018, No. 153, 2018.
14 LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés meres et des entreprises donneuses d'ordre.
15 Ustawa z 24 października 2019 r. ustanawiająca wprowadzenie obowiązku staranności w celu zapobiegania dostawom towarów i świadczenia usług

ustanowionych przez pracę dzieci (Opieka nad dziećmi) — Wet van 24 oktober 2019 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van
de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid). https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html. Nie wiadomo kiedy ustawa wejdzie w życie, obecnie są opracowywane akty wykonawcze.
16 The LANDMARK Project, Good Practice in Socially Responsible Public Procurement — Approaches to Verification from across Europe,
(The LANDMARK consortium, 2012), p. 8. https://www.landmark-project.eu/fileadmin/files/en/latest-achievements/LANDMARK-good_practices_
FINAL.pdf (dostęp 12.02.2020).
17 „List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor.” United States Department of Labor, 2016. https://www.dol.gov/agencies/ilab/
reports/child-labor/list-of-goods (dostęp 8.12.2020)
18 Garcia v. Tahoe Resources Int. 2017 BCCA 39.
19 1 Araya v. Nevsun Resources Ltd., British Columbia Supreme Court, 2016 BCSC 1856, paras. 1–2.
20 Vedanta Resources PLC and another (Appellants) v Lungowe and others (Respondents). 10 April 2019. https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0185-judgment.pdf
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 2012, nr 351, s. 1.
22 Caparo Industries PLC v. Dickman (1990) UKHL2, 2 AC 605.
23 Choc v Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414 (CanLII), https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2013/2013onsc1414/2013onsc1414.html (dostęp
7.01.2020).
24 Owusu v Jackson (C-281/02 z 2005) QB 801.
25 Arati Rani Das, et al. v George Weston Limited et al. (Ontario) (Civil) 38529.
26 Chandler v. Cape plc (2012) 1 WLR 3111. Sąd Apelacyjny podkreślił, że w sprawie nie ustanowił żadnej zasady przypisującej spółce-matce odpowiedzialność, która jest zależna od stopnia zaangażowania spółki dominującej.
27 Thompson v. The Renwick Group plc [2014] EWCA Civ 635.
28 AAA v. Unilever Plc [2018] EWCA Civ 1532.
29 https://www.volterrafietta.com/arbitral-tribunal-finds-claims-by-labour-unions-against-global-brands-admissible-and-within-its-jurisdiction/
30 Legally binding Instrument to regulate, in internaltional human rihgts law, the activities of transnational corporations and other business enterprises. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
31 California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657).
32 Development International, Corporate Compliance with the California Transparency in Supply Chains Act of 2010, 2 November 2015.
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Zwolnienia grupowe — sposób liczenia okresu 30 dni, od którego zależy
kwalifikacja zwolnienia jako części zwolnienia grupowego
Collective redundancies — reference period to calculate the number of redundancies

Streszczenie
W wyroku z 11 listopada 2020 r. w sprawie C-300/19,
UQ przeciwko Marclean Technologies SLU, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił metodę liczenia okresu 30 lub 90 dni, którą należy uwzględnić
do celów stwierdzenia, czy dane zwolnienie jest częścią
zwolnienia grupowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit
pierwszy dyrektywy 98/59. Zdaniem Trybunału w celu
dokonania oceny, czy indywidualne zwolnienie sanowi
część zwolnienia grupowego, okres odniesienia oblicza
się z uwzględnieniem jakiegokolwiek obejmującego to
indywidualne zwolnienie okresu 30 lub 90 kolejnych
dni, podczas którego pracodawca przeprowadził największą liczbę zwolnień z przyczyn niedotyczących
pracowników.

Abstract
The Court of Justice of the EU on 11 November 2020
issued a judgement in case C-300/19, UQ vs.
Marclean Technologies SLU, concerning the method
of calculating the 30 or 90 days period, which should
be taken into account to determine whether the
dismissal is a part of "collective redundanciec" within
the meaning of Article 1(1)(a) of Directive 98/59.
According to the ruling this Article must be
interpreted as referring to any period of 30 or 90
consecutive days which includes the dismissal of the
worker at issue.

Słowa kluczowe
zwolnienia grupowe, sposoby obliczania liczby
zwolnień

Keywords
collective redundancies, methods of calculating the
number of redundancies

JEL: K31

Sprawa, na tle której zapadł omawiany wyrok Trybunału,
dotyczyła podejrzenia przez UQ, jedną z pracownic
Marclean Technologies SLU, przeprowadzenia przez
spółkę ukrytych zwolnień grupowych. Sąd pracy nr 3 w Barcelonie, do którego UQ wniosła powództwo, powziął
wątpliwości co do sposobu liczenia okresu odniesienia
wynoszącego 30 lub 90 dni, który należy uwzględnić do
celów stwierdzenia, czy rozwiązania umów o pracę stanowią „zwolnienia grupowe” w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20 lipca
1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz
Urz. 1998, L 225, s. 16). Hiszpański ustawodawca przyjął
okres odniesienia wynoszący 90 dni, zaś hiszpański Sąd
Najwyższy stwierdził, że okres ten należy obliczać wyłącznie w odniesieniu do okresu poprzedzającego datę
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spornego zwolnienia. Wyjątkowo, na tle hiszpańskiego
ustawodawstwa pracy, istnieje możliwość uwzględnienia
zwolnień, które nastąpiły po spornym rozwiązaniu stosunku pracy wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca
w celu uniknięcia procedury zwolnień grupowych przeprowadzał tzw. stopniowe zwalnianie. Natomiast zdaniem sądu odsyłającego stosując autonomiczną wykładnię art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59 nie
ma przeszkód, aby okres odniesienia został uwzględniony w odniesieniu do przypadków rozwiązania stosunków
pracy poprzedzających indywidualne zwolnienie będące
przedmiotem postępowania lub następujących po nim,
przy czym okres ten może być obliczany częściowo przed
tym zwolnieniem, a częściowo po nim.
Sąd odsyłający przedstawił trzy sposoby obliczenia
wskazanego okresu odniesienia. W celu ustalenia, czy
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sporne zwolnienie indywidualne jest częścią zwolnienia
grupowego, zapytał Trybunał, czy wskazany okres odniesienia wynoszący 30 lub 90 dni należy obliczyć:
1) uwzględniając jedynie okres poprzedzający to zwolnienie indywidualne (okres odniesienia obliczany retrospektywnie), 2) uwzględniając okres następujący po
zwolnieniu indywidualnym (okres odniesienia obliczany
prospektywnie), przy czym nie jest konieczne, aby późniejsze rozwiązania stosunków pracy zostały uznane za
nadużycia, czy też 3) uwzględniając jakikolwiek okres
30 lub 90 dni, w którym doszło do zwolnienia indywidualnego. W swoich uwagach rząd polski zaproponował
jeszcze inny sposób liczenia rozpatrywanego okresu.
Zgodnie z nim punktem odniesienia dla początku stosownego okresu wynoszącego 30 lub 90 dni musi być
pierwsze zwolnienie dokonane zgodnie z planem pracodawcy w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Pojęcie „zwolnień grupowych” oznacza zwolnienia
dokonywane przez pracodawcę z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnymi pracownikami,
jeżeli zostaną spełnione pewne warunki dotyczące liczby zwalnianych pracowników i okresów, w których dochodzi do zwolnień (art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a)
dyrektywy 98/59). Trybunał przypomniał, że określone
w dyrektywie 98/59 progi, od których zależy kwalifikacja zwolnienia jako części zwolnienia grupowego, nie są
pozostawione do uznania państwom członkowskim, ponieważ taka interpretacja pozwoliłaby tym państwom
wprowadzić zmiany w zakresie stosowania omawianej
dyrektywy i pozbawić ją w ten sposób pełnej skuteczności (wyroki w sprawach: Confédération générale du travail i in., C-385/05 oraz Pujante Rivera, C-422/14). Podobnie Rzecznik Generalny w swojej opinii stwierdził,
że terminy, którymi posłużono się w art. 1 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 98/59, stanowią pojęcia wchodzące w zakres
prawa Unii. Oznacza to, że ich znaczenie i zakres stosowania należy interpretować w sposób autonomiczny
i jednolity, z uwzględnieniem kontekstu danego przepisu oraz celu analizowanego aktu prawnego. W konsekwencji obliczanie terminu 30 lub 90 dni, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 98/59, nie może być
zależne od przepisów prawa krajowego.
Dokonując oceny metod ustalania, czy osiągnięta została liczba zwolnień wymagana w art. 1 ust. 1 akapit
pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59, Trybunał stwierdził, że
zarówno pierwszy sposób (okres odniesienia obliczany
retrospektywnie), jak i drugi sposób (okres odniesienia
obliczany prospektywnie) przedstawiony przez sąd odsyłający nie jest zgodny z dyrektywą 98/59. Po pierwsze,
brzmienie art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) tej dyrektywy nie zawiera żadnej wzmianki na temat granicy czasowej przypadającej wyłącznie przed czy po spornym
zwolnieniu indywidualnym w celu obliczenia liczby
przeprowadzonych zwolnień. Po drugie, zastosowanie
tych dwóch metod mogłoby naruszyć cel dyrektywy
98/59, którym jest, jak wynika z jej motywu 2, przede
wszystkim wzmocnienie ochrony pracowników w przy-

padku zwolnień grupowych. Trybunał podkreślił, że
ograniczenie okresu odniesienia albo wyłącznie do
okresu poprzedzającego indywidualne zwolnienie, albo
również do okresu następującego po tym zwolnieniu,
w wypadku nadużycia mogłoby ograniczyć prawa pracowników, ponieważ obie metody uniemożliwiają
uwzględnienie zwolnień przeprowadzonych w okresie
30 lub 90 dni, ale poza takim okresem poprzedzającym
zwolnienie indywidualne lub następującym po nim, nawet jeśli całkowita liczba zwolnień przekroczyła liczbę
wymaganą w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59.
Zgodnie z trzecią metodą przedstawioną przez sąd
odsyłający, okres odniesienia obejmuje jakikolwiek
okres 30 lub 90 dni, w trakcie którego dokonano spornego indywidualnego zwolnienia, bez dokonywania rozróżnienia w zależności od tego, czy okres ten przypada
przed zwolnieniem indywidualnym, czy po zwolnieniu,
czy też częściowo przed zwolnieniem, a częściowo po
nim. Dokonując oceny tej metody, Trybunał stwierdził,
że jest to jedyny sposób zgodny z celem dyrektywy 98/59
i z poszanowaniem jej skuteczności (effet utile). Trybunał wskazał, że pełna skuteczność tej dyrektywy byłaby
ograniczona, co stałoby w sprzeczności z zamierzonym
przez nią celem, gdyby interpretować ją w ten sposób,
że w celu ustalenia, czy doszło do zwolnienia grupowego w rozumieniu tej dyrektywy, sądy krajowe nie mogłyby uwzględnić zwolnień, które nastąpiły przed datą
spornego indywidualnego zwolnienia albo po tej dacie.
Dlatego też należy zbadać okres obejmujący sporne indywidualne zwolnienie, w którym pracodawca przeprowadził największą liczbę zwolnień z jednego lub więcej
powodów niezwiązanych z poszczególnymi pracownikami w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59.
Odmienny sposób liczenia okresu odniesienia przedstawił w swoich uwagach rząd polski, którego metoda
zakłada, że początek okresu wynoszącego 30 lub 90 dni
wyznacza pierwsze zwolnienie dokonane zgodnie z planem pracodawcy w sprawie przeprowadzenia zwolnień
grupowych. Do sposobu zaproponowanego przez rząd
polski odniósł się w swojej opinii Rzecznik Generalny
oceniając to podejście jako nieprawidłowe. Rząd polski
dokonał wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 98/59
w świetle jej art. 2–4, nakładających na pracodawców
zamierzających dokonać zwolnień grupowych obowiązki w zakresie informacji i konsultacji. Natomiast zdaniem Rzecznika Generalnego zwolnienia stanowiące
zwolnienia grupowe w rozumieniu dyrektywy 98/59 należy określać w sposób obiektywny, wyłącznie na podstawie kryteriów wymienionych w jej art. 1. Przepisy dyrektywy 98/59 znajdują zastosowanie z chwilą, w której
liczba dokonanych przez pracodawcę zwolnień grupowych osiąga próg przewidziany w tym akcie prawnym,
niezależnie od subiektywnego zamiaru pracodawcy. Natomiast, jak zauważył Rzecznik Generalny w swojej opinii, na skutek zaproponowanej przez rząd polski wykładni możliwość skorzystania przez pracowników
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z praw przyznanych im w dyrektywie 98/59 zostałaby
uzależniona od przestrzegania przez pracodawcę określonych w niej obowiązków. Pracodawca, który —
umyślnie lub wskutek niedbalstwa — nie przekazałby
wymaganych informacji organom i przedstawicielom
pracowników, w praktyce pozbawiłby pracowników
ochrony zapewnianej w dyrektywie 98/59.
Podsumowując, zgodnie z orzeczeniem Trybunału
art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 98/59 należy interpretować w ten sposób, że w celu dokonania oce-

ny, czy sporne indywidualne zwolnienie stanowi część
zwolnienia grupowego, okres odniesienia przewidziany
w tym przepisie dla ustalenia, czy doszło do zwolnienia
grupowego, oblicza się z uwzględnieniem jakiegokolwiek obejmującego to indywidualne zwolnienie okresu
30 lub 90 kolejnych dni, podczas którego pracodawca
przeprowadził największą liczbę zwolnień z jednego lub
więcej powodów niezwiązanych z poszczególnymi pracownikami w rozumieniu tego przepisu.
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Czas pracy osób niepełnosprawnych
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Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące charakteru norm prawnych regulujących limity czasu pracy osób niepełnosprawnych.
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Zgodnie z art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (DzU z 2020 r. poz. 426 ze
zm., dalej: ustawa o rehabilitacji zawodowej), czas
pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać
8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (ust. 1), czas
pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (ust. 2), osoba niepełnosprawna nie może
być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (ust. 3).
Wobec licznych naruszeń tej regulacji warto przypomnieć, iż Sąd Najwyższy stoi na stanowisku (tak wyrok
z 3 sierpnia 2016 r., I PK 168/15, OSP 2018/2/19), że
przytoczone przepisy mają charakter semiimperatywny
— są jednostronnie bezwzględnie obowiązujące, co
oznacza, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin tygodniowo nawet wówczas, gdy strony stosunku
pracy uzgodniły w umowie dłuższy dobowy i tygodniowy
czas pracy, gdy niepełnosprawny pracownik wyraził na
to dobrowolnie zgodę w sposób wyraźny lub dorozumiany albo gdy pracodawca narzucił niepełnosprawnemu pracownikowi normy czasu pracy przekraczające
górną granicę wyznaczoną przepisami — chyba że na
wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania
profilaktyczne lub w razie jego braku lekarz sprawujący
opiekę nad pracownikiem wyraził na to zgodę (art. 16
ust. 1 pkt 2 ustawy).

Semiimperatywny charakter norm czasu pracy wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej polega na tym, że strony stosunku pracy mogą
uzgodnić korzystniejsze dla niepełnosprawnego pracownika warunki zatrudnienia (respektując jednak wymagania wynikające z art. 18 ustawy o rehabilitacji zawodowej), ponieważ pozwala na to art. 18 k.p. Nie mogą natomiast uzgodnić warunków mniej korzystnych,
czyli — w tym wypadku — dłuższych norm czasu pracy
niż wynikające z bezwzględnie obowiązującego art. 15
ust. 2 ustawy.
Przedłużenie czasu pracy ponad normy obowiązujące
pracownika jest dla niego niekorzystne i z tego względu
nieważne na podstawie art. 18 § 2 k.p. Niekorzystność
dla pracownika jest w tym przypadku oczywista, ponieważ — jak wynika z art. 18 ustawy o rehabilitacji zawodowej — skrócenie normy czasu pracy nie ma wpływu na
wysokość wynagrodzenia. Dla pracownika korzystna jest
praca w krótszym czasie pracy z zachowaniem tego samego wynagrodzenia. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III ZP 6/00 (OSNAPiUS
2000/20/740), według której stosowanie skróconej normy czasu pracy wobec pracownika niepełnosprawnego
podejmującego zatrudnienie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia ustalanego według godzinowej
stawki osobistego zaszeregowania.
W podobny sposób ocenił nieważność postanowień
umownych, przewidujących dla pracownika ze stwierdzonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
8-godzinny dobowy wymiar czasu pracy, Sąd Najwyższy
w wyroku z 6 lipca 2005 r., III PK 51/05 (OSNP 2006/
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5-6/85), stwierdzając, że ustalenie w umowie o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym w stopniu
umiarkowanym 8-godzinnego dnia pracy, zamiast zgodnego z prawem 7-godzinnego, jest nieważne z mocy
art. 18 § 2 k.p., co oznacza, że za każdą przepracowaną
ósmą godzinę ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia wynikającego
z umowy i do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. W wyroku tym Sąd Najwyższy przedstawił dodatkowy (poza odwołaniem się do art. 18 § 2 k.p.) argument przemawiający za nieważnością uzgodnienia między stronami stosunku pracy 8-godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy w przypadku pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Stwierdził mianowicie, że takie postanowienie umowy jest nieważne
także ze względu na naruszenie art. 84 k.p. Przepis ten
stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia. Zobowiązując się do pracy przez 8 godzin
za takim samym wynagrodzeniem, jakie przysługuje za
7 godzin pracy, pracownik umownie zrzeka się wynagrodzenia za jedną godzinę. W tej części takie postanowienie umowy jest nieważne na podstawie art. 58
§ 1 i 3 k.c. w związku z art. 300 k.p.
Sąd Najwyższy wypowiedział się również w kwestii
zakresu ochrony pracowników niepełnosprawnych, zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy lub
innych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
uznając konieczność stosowania do nich przepisów dotyczących norm czasu pracy, w szczególności konieczność ograniczenia norm czasu pracy ze względu na niepełnosprawność. W wyroku z 2 października 2008 r.,
I PK 64/08 (OSNP 2010/7-8/86), stwierdził mianowicie,
że do pracownika niepełnosprawnego zarządzającego
zakładem pracy nie może mieć zastosowania art. 1514
§ 1 k.p., gdyż prowadziłoby to do wyłączenia jego prawa
do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy wykonanej w godzinach nadliczbowych, mimo naruszenia
szczególnych i ściśle bezwzględnie obowiązujących
norm prawnych wynikających z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy
o rehabilitacji zawodowej (przekroczenia normy czasu
pracy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, a przede wszystkim zakazu zatrudnienia w godzinach nadliczbowych). W uzasadnieniu tego wyroku
Sąd Najwyższy argumentował, że przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej mają charakter przepisów szczególnych względem kodeksu pracy i dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy, a więc także osób niepełnosprawnych
będących pracownikami zarządzającymi zakładem pracy. Z art. 15 ust. 2 tej ustawy wynikają szczególne, skrócone normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Normy
te wyznaczają ich „pełny” wymiar czasu pracy, a stosowanie tych skróconych norm nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia (tak w uchwale Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2000 r., III ZP 6/00). Do osoby
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zajmującej stanowisko pracownika zarządzającego w imieniu
pracodawcy zakładem pracy (np. członka zarządu spół-
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ki z o.o.) nie może mieć zastosowania norma czasu pracy naruszająca (ściśle) bezwzględnie obowiązującą normę prawną wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej (podobnie wyrok Sądu Najwyższego
z 6 lipca 2005 r., III PK 51/05). Wszelkie odmienne
ustalenia warunków pracy (nawet dokonane za zgodą
pracownika) są nieważne i zamiast nich należy stosować
regulację z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Oznacza to, że pracownik niepełnosprawny zarządzający zakładem, świadczący pracę ponad normy określone w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej
(7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), pracuje
w godzinach nadliczbowych. Tymczasem według art. 15
ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych (oraz w porze nocnej). Jest to zakaz bezwzględny (z dwoma wyjątkami określonymi w art. 16
ust. 1 tej ustawy). Świadczenie przez pracownika niepełnosprawnego zarządzającego zakładem zakazanej
pracy w godzinach nadliczbowych, a taką jest praca ponad normy wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej, nie może prowadzić do pozbawienia
go prawa do wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną.
Przepisy o skróconej normie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych mają na celu przede wszystkim
ochronę ich zdrowia, zwiększenie szans zatrudnienia na
rynku pracy mimo niepełnosprawności oraz umożliwienie rehabilitacji przez pracę. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest bowiem elementem ich rehabilitacji
zawodowej (definicja tego rodzaju rehabilitacji jest zawarta w art. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej), a więc
działań „zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym
uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu
ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej” (taką ogólną definicję rehabilitacji osób niepełnosprawnych zawiera art. 7 ustawy). Osoby niepełnosprawne będące pracownikami mają — w porównaniu
z innymi pracownikami — szczególne uprawnienia,
z których część przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, a niektóre są uzależnione od stopnia niepełnosprawności.
Charakter regulacji prawnej dotyczącej skróconych
norm czasu pracy osób ze stwierdzoną umiarkowaną
niepełnosprawnością został poddany szczegółowej analizie i obszernie opisany także w uzasadnieniu wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013 r., K 17/11
(OTK-A 2013/5/58). W wyroku tym, którego tezy są
zbieżne z przytoczonymi wyżej orzeczeniami Sądu Najwyższego, Trybunał Konstytucyjny, badając zgodność
z Konstytucją zmian wprowadzonych w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej, przedstawił szczegółowe
uzasadnienie dla zastosowania uprzywilejowanych norm
czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. Oceniając nowelizację art. 15 ust. 2 tej ustawy, wprowadzoną ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
(DzU nr 226, poz. 1475), Trybunał Konstytucyjny do-
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szedł do wniosku, że przepis ten, w brzmieniu nadanym
przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy nowelizującej z 29 października 2010 r., w zakresie, w jakim uzależniał zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia
lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy
czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu
tego wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „zastosowanie zasady sprawiedliwości społecznej nie dopuszcza nadmiernego (drastycznego) różnicowania sytuacji życiowej członków społeczeństwa należących do
różnych grup społecznych; przewiduje proporcjonalne
(adekwatne) wynagrodzenie zasług (pracy); zapewnia
wszystkim obywatelom zbliżone szanse rozwoju; gwarantuje pomoc władz publicznych w zaspokajaniu elementarnych potrzeb tym, którzy sami nie są w stanie ich
zaspokoić. Realizacja tych zasad zakłada dopuszczalność interwencji państwa w stosunki społeczno-gospodarcze w interesie słabszych podmiotów”.
Dokonując analizy zgodności znowelizowanego art. 15
ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej z Konstytucją
z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej
(art. 2 Konstytucji), Trybunał Konstytucyjny dokonał
oceny zaskarżonego rozwiązania z punktu widzenia
trzech kategorii podmiotów: osób niepełnosprawnych,
pracodawców oraz społeczeństwa jako całości.
Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, Trybunał stwierdził,
że zaskarżone rozwiązanie stanowi wyraz istotnej zmiany
założeń ustawodawcy co do sposobu traktowania zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Rozwiązania obowiązujące do końca 2011 r. zostały oparte na założeniu, że
wszystkie będące w stosunku pracy osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinno się pod względem czasu pracy traktować
jednakowo i preferencyjnie w stosunku do pracowników
pełnosprawnych oraz pracowników z lekką niepełnosprawnością. Zakwestionowane rozwiązanie stanowiło
zaś wyraz innej filozofii: pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi mają być traktowani w analizowanym
zakresie, co do zasady, tak samo jak pracownicy pełnosprawni. Innymi słowy, dotychczasowy wyjątek (stosowanie ogólnych norm czasu pracy) stał się zasadą, a dotychczasowa zasada — wyjątkiem. Ta zmiana — w opinii autorów nowelizacji — miała sprzyjać integracji społecznej
tej kategorii pracowników (w szczególności ich włączeniu
do zespołu pracowniczego). Z drugiej zaś w sferze psychologicznej miała stanowić podstawę do wzmocnienia
poczucia własnej wartości tych osób, które nie zawsze potrzebują (i chcą) być traktowane wyjątkowo, a często mogą pracować w takim samym wymiarze czasowym jak
i w pełni sprawni współpracownicy, i z porównywalnymi
wynikami (np. osoby niewidome w telemarketingu).
W ujęciu zaskarżonej regulacji to od pracownika miało
zależeć, czy będzie się ubiegał — ze względu na własne
możliwości czy rodzaj wykonywanej pracy — o obniżenie
wymiaru czasu pracy, czy też nie, co miało pozwolić na
„upodmiotowienie” osoby niepełnosprawnej, zezwalając

jej na inicjatywę we własnych sprawach. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, teza ta nie zasługiwała jednak na
aprobatę. Nie można się bowiem zgodzić z założeniem, że
wszystkie, co do zasady, osoby ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością są w stanie pracować bez szkody
dla swojego zdrowia w takim samym wymiarze czasu pracy jak osoby pełnosprawne (lub dotknięte lekką niepełnosprawnością). Trybunał przypomniał, że do grupy osób ze
znaczną niepełnosprawnością zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zaś do grupy
osób z umiarkowaną niepełnosprawnością zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Należy więc
założyć, że osoby dotknięte tak ciężkim uszczerbkiem na
zdrowiu muszą z reguły włożyć więcej wysiłku w wykonywanie pracy i szybciej się męczą niż osoby zdrowe wykonujące taką samą pracę. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wywołują też z reguły większy stres
w związku z pracą i komunikacją z innymi osobami. Ciężko poszkodowane niepełnosprawne osoby potrzebują też
więcej czasu wolnego na wykonywanie codziennych czynności życiowych i dbanie o zdrowie. Nieprzypadkowo
przed kilkudziesięcioma laty ustawodawca wprowadził
dla nich obniżoną normę czasu pracy, z jednoczesnym zakazem zmniejszania ich wynagrodzenia, aby w ten sposób
chronić ich zdrowie i podstawy egzystencji jako słabszych
członków społeczeństwa. Jednocześnie dotychczasowa
regulacja umożliwiała tym spośród nich, którzy czuli się
na siłach pracować w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników w pełni sprawnych lub z lekką niepełnosprawnością, na ich wniosek i za zgodą właściwego
lekarza, zatrudnienie w takim właśnie „normalnym” wymiarze. Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie, jakoby dopiero na gruncie znowelizowanej ustawy o rehabilitacji
zawodowej niepełnosprawni pracownicy mogli mieć
wpływ na to, według jakich norm czasu pracy są zatrudnieni, a więc być potraktowani podmiotowo.
Trybunał Konstytucyjny zwrócił także uwagę na to, że
w kontekście zasady sprawiedliwości podwyższenie norm
czasu pracy wpływa negatywnie na wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników. Osoby, których wynagrodzenie było ustalane stawką godzinową albo zależne od wyników pracy, na zaskarżonej regulacji raczej skorzystały, gdyż większa liczba godzin pracy przełożyła się
bezpośrednio lub pośrednio (przy wynikowym systemie
płac) na wyższe wynagrodzenie, o ile oczywiście pracodawca nie wypowiedział im dotychczasowej stawki godzinowej. Odmiennie przedstawiała się sytuacja osób, którym przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w stałej
(najczęściej: miesięcznej) wysokości. Wobec braku wyraźnej regulacji tej kwestii w ustawie nowelizującej należało
przyjąć, że zwiększenie ich wymiaru czasu pracy o godzinę dziennie i 5 godzin tygodniowo nie będzie połączone
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z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia. Trybunał
zwrócił przy tym uwagę na to, że pracownik ze znaczną
lub umiarkowaną niepełnosprawnością, który przed wejściem w życie ustawy nowelizującej pracował w skróconym czasie pracy, otrzymywał wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak wykonujący taką samą pracę pracownik pełnosprawny lub z lekką niepełnosprawnością (o ile,
oczywiście, nie było innych podstaw do różnicowania tych
wynagrodzeń), zatrudniony w „normalnym czasie pracy”.
Ustawodawca wychodził bowiem z założenia, że jeżeli
niepełnosprawny pracownik, ze względu na stan zdrowia,
korzysta ze skrócenia czasu pracy, to skrócenie z tego powodu nie powinno odbijać się negatywnie na wysokości
jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ten sam niepełnosprawny pracownik pracuje w „normalnym” czasie pracy
(tj. według norm podstawowych, czyli 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo), a właściwy lekarz nie znalazł
podstaw do skrócenia tego czasu pracy, to wysokość jego
wynagrodzenia powinna być (nadal) równa wysokości wynagrodzenia otrzymywanego za taką samą pracę przez
pracownika pełnosprawnego, pracującego w takim samym wymiarze czasu pracy. (...) Dla pracodawcy objęcie
wszystkich osób niepełnosprawnych ogólnymi normami
czasu pracy było oczywiście korzystne. Otrzymał on bowiem, z reguły przy najczęściej stosowanym wynagrodzeniu ryczałtowym, za to samo, dotychczasowe, wynagrodzenie w skali roku o ok. 32 dni pracy rocznie więcej (ok.
13%). Według autorów tego rozwiązania miało to zachęcić pracodawców do zatrudnienia osób ze znaczną
i umiarkowaną niepełnosprawnością. Nie można było
jednak wykluczyć skutku wręcz przeciwnego — wydłużenie czasu pracy już zatrudnionych niepełnosprawnych
mogło spowodować zbędność zatrudniania kolejnych lub
nawet zwolnienie niektórych z nich.
Trybunał ocenił również, że z punktu widzenia ogólnospołecznego oceniane rozwiązanie prawne nie wprowadzało bezpośrednio istotnych zmian. Gdyby się okazało,
że zwiększenie wymiaru czasu pracy osób ze znaczną
i z umiarkowaną niepełnosprawnością spowodowało
zwiększenie zatrudnienia tych osób, to byłby to niewątpliwie efekt korzystny dla społeczeństwa i państwa. Na tym
etapie obowiązywania zaskarżonego przepisu nie można
było jednak stwierdzić, czy ten efekt rzeczywiście wystąpi.
Po półtorarocznym obowiązywaniu nowej regulacji Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych nie

posiadał bowiem nawet szacunkowych danych co do
wpływu na liczbę zatrudnionych osób ze znaczną lub
umiarkowaną niepełnosprawnością. Ta hipotetyczna korzyść dla interesu publicznego nie mogła więc mieć wpływu na ocenę konstytucyjności zaskarżonego przepisu.
Oceniając tę regulację w świetle zasady sprawiedliwości
Trybunał uznał więc, że podmioty nierówne — osoby pełnosprawne (i osoby z lekką niepełnosprawnością) oraz
osoby ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością
— zostały potraktowane pod względem wymiaru czasu
pracy, co do zasady, jednakowo. Nie można przy tym
wskazać wartości konstytucyjnych, które by takie naruszenie zasady sprawiedliwości uzasadniały i którym należałoby dać pierwszeństwo przed ochroną zdrowia i egzystencji osób z poważną niepełnosprawnością. Z powyższych
powodów Trybunał Konstytucyjny uznał to rozwiązanie
prawne za niezgodne z art. 2 Konstytucji — z zasadą sprawiedliwości społecznej.
W wyroku z 3 sierpnia 2016 r., I PK 168/15, Sąd Najwyższy dodatkowo zauważył, iż sama ustawa o rehabilitacji zawodowej przewiduje w art. 16 ust. 1 pkt 2, że
szczególne regulacje dotyczące norm czasu pracy określone w art. 15 ustawy nie mają zastosowania, gdy na
wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający
badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego
braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na
to zgodę. Warunkiem koniecznym odstąpienia od norm
wynikających z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej
jest w tym przypadku wniosek osoby zainteresowanej,
która w dniu składania wniosku musi pozostawać w zatrudnieniu. Nie można wystąpić o taką zgodę jeszcze
przed podjęciem zatrudnienia; zapobiega to sytuacji,
w której pracodawca warunkuje zatrudnienie osoby niepełnosprawnej od uzyskania zgody lekarza, obawiając
się konieczności stosowania skróconych norm czasu
pracy. Wyłączenie stosowania art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej do zatrudnionej osoby niepełnosprawnej jest skuteczne od chwili doręczenia pracodawcy
zgody lekarza. Nie jest zatem wystarczające samo
oświadczenie pracownika niepełnosprawnego, że dysponuje takim zaświadczeniem. Konieczne jest przedstawienie pracodawcy takiego zaświadczenia lekarskiego
oraz złożenie przez pracownika wniosku o zastosowanie „normalnych” norm czasu pracy (8 godzin dziennie
i 40 godzin tygodniowo).

Dr Eliza Maniewska, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r.
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bardzo dobrym; wpisana na listę radców prawnych.
Od 2018 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa
Pracy i Polityki Społecznej. Autorka wielu publikacji
z zakresu prawa pracy oraz prawa konstytucyjnego.
Współautorka — wraz z SSN Kazimierzem Jaśkowskim (obecnie w stanie spoczynku) — Komentarza do
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Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy
Zwolnienie z obowiązku wykonywania
pracy w okresie wypowiedzenia
Release from the obligation to perform work
during the notice period
Pracodawca zamierza rozwiązać z pracownikiem
umowę o pracę za wypowiedzeniem. Pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia. W jaki sposób należy to zrobić, czy konieczna jest zgoda pracownika? Czy zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia pracodawca może jednocześnie zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego?
Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania pracownika
za wynagrodzeniem. Istotą stosunku pracy jest więc z jednej strony zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, a z drugiej zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest
jednym z trybów rozwiązania umowy, w którym skutek
w postaci ustania stosunku pracy następuje z upływem
okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pozostają aktualne prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
w tym w szczególności obowiązek pracownika wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Z obowiązku tego pracownik może jednak zostać zwolniony przez pracodawcę.
W myśl art. 362 k.p. w związku z wypowiedzeniem
umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika
z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Uzasadnieniem dla wprowadzenia ww. przepisu (który
wszedł w życie 22 lutego 2016 r.) była ochrona interesów
pracodawcy, które mogłyby zostać naruszone na skutek
działań podejmowanych przez pracownika po wypowiedzeniu umowy o pracę. Z tego też względu decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy ustawodawca pozostawił w gestii pracodawcy, który nie musi w takim przypadku uzyskiwać zgody pracownika. Zwolnienie
z obowiązku świadczenia pracy następuje w formie polecenia pracodawcy, które jest wiążące dla pracownika, przy
czym polecenie to może zostać w każdym czasie cofnięte.
W wyroku z 5 września 2019 r., III PK 96/18 (OSNP
2020/8/77), Sąd Najwyższy stwierdził, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 k.p. nie
jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 § 1 k.c., realizowane jest w ramach uprawnień
kierowniczych pracodawcy (art. 22 § 1 k.p.). W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika
do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwol-

niony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 k.p.
Należy dodać, że pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia niezależnie od tego, która ze stron stosunku pracy dokonała wypowiedzenia umowy. Zatem
również w tych przypadkach, gdy umowa została wypowiedziana przez pracownika, pracodawca może zdecydować o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia.
Przepis art. 362 k.p. gwarantuje pracownikowi zachowanie
prawa do wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Przy ustalaniu tego wynagrodzenia
stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop — § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do
wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych
w Kodeksie pracy (DzU z 2017 r. poz. 927).
Niezależnie od możliwości zwolnienia pracownika
z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
pracodawca może także zobowiązać pracownika do wykorzystania w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Uprawnienie to wynika z art. 1671 k.p., który stanowi, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym
okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 k.p. Jeżeli więc pracownik posiada zaległy
urlop, to pracodawca może zobowiązać pracownika do jego wykorzystania w okresie wypowiedzenia. Dotyczy to
również urlopu bieżącego, z tym że wymiar tej części urlopu należy ustalić proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.
Ponieważ pracownik nie może jedocześnie korzystać
z urlopu wypoczynkowego oraz ze zwolnienia z obowiązku
świadczenia pracy, w poleceniu pracodawcy należy wyraźnie
określić, w jakim terminie pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop, oraz wskazać okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pierwotnie pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia, ma też możliwość późniejszej
zmiany tego polecenia, zobowiązując pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu
wypoczynkowego należałoby traktować jako cofnięcie
(lub przerwanie) polecenia dotyczącego zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Mgr Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz
radca prawny
Departament Prawny
Głównego Inspektoratu Pracy
e-mail: katarzyna.pietruszynska-jarosz@gip.pip.gov.pl
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Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw z 2020 r. od poz. 1931 do poz. 2156
Review of Journals of Laws of 2020 from item 1931 to 2156

Prawo pracy
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (poz. 2023)
Ustawa zmienia m.in. ustawę z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU
z 2020 r. poz. 1409) w zakresie art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a —
przepis ten określa warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP — tj. obowiązek posiadania
zezwolenia na pracę oraz przebywania na terytorium RP
na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu turystycznym lub korzystania z ochrony czasowej.
Ustawa weszła w życie 1 grudnia 2020 r.
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19 (poz. 2112, 2113)
Wśród licznych zmian wprowadzonych omawianą
ustawą warto odnotować: 1) zmianę ustawy z 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2020 r.
poz. 870) — zmiana art. 6 ust. 2 pkt 1a, zgodnie z którym
na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby
traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 2) zmiany ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), w tym: a) art. 4g przewidujący prawo do zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar
wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku
ubezpieczonego zatrudnionego w podmiocie leczniczym,
w okresie obowiązkowej kwarantanny, izolacji w warunkach domowych wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku
z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do
pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia
w podmiocie leczniczym; b) art. 4h przewidujący dla pracowników i innych osób zatrudnionych, poddanych obowiązkowej kwarantannie, możliwość, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenia pracy w trybie zdalnym, na warunkach określonych w art. 3 ust. 3–8 zmienianej ustawy, i otrzymywania za tą pracę wynagrodzenia —
za taki okres świadczenia pracy nie przysługuje natomiast
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 k.p. ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby; c) art. 4i — określający zasady prawa do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynika-
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jącej z umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie
której wykonywana jest praca dla osób wykonujących zawodowy medyczne oraz osób, z którymi zawarto umowy
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz którzy uczestniczą
w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym
na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Ustawa, co do większości przepisów, weszła w życie
29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących
niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (poz. 1937)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 101
i art. 102 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(DzU z 2020 r. poz. 265 ze zm.). Zmienia rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (DzU z 2015 r.
poz. 30), dodając § 7a–7c. Nowe regulacje dotyczą przyznania członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu
w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium
kryminalistycznym Straży Granicznej, laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej, wykonującemu pracę
w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia, corocznie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Prawo do dodatkowego urlopu nabywa się
po upływie roku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Prawo do tego urlopu
w 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy nabywa ww.
członek korpusu służby cywilnej, o ile zatrudniony był
w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium
kryminalistycznym Straży Granicznej lub laboratorium
Krajowej Administracji Skarbowej w dniu wejścia w życie
omawianego rozporządzenia.
Rozporządzenie weszło w życie 18 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (poz. 1968)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14
ust. 7 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
(DzU z 2020 r. poz. 167). Zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów
kuratorskich (DzU z 2020 r. poz. 145), określający tabelę
mnożników kwoty bazowej dla stopni służbowych kurato-
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rów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich.
Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów
kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników
kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku,
przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół
za granicą (poz. 1979)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9w
ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (DzU
z 2019 r. poz. 2215).
Rozporządzenie określa: 1) wymagania niezbędne do
uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego;
2) sposób odbywania stażu; 3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu; 4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego;
5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, które mogą być uznane za znaczący dorobek
zawodowy; 6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego; 7) wzory zaświadczeń
o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory
aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom,
o których mowa w art. 9j ust. 2–4 Karty Nauczyciela;
8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9k
ust. 1 Karty Nauczyciela, przez osoby upoważnione.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 2075)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy
z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2020 r. poz. 537). Zmienia rozporządzenie
Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji
rządowej i pracowników innych jednostek (DzU poz. 134
ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 2076)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU
z 2020 r. poz. 537). Zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej
i pracowników innych jednostek (DzU poz. 134 ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 9 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 2081)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 90
ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2020 r. poz. 1409
ze zm.).
Zmienia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(DzU z 2018 r. poz. 2273), przez rozszerzenie katalogu
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi nie wymaga zezwolenia na pracę. Katalog
ten rozszerzono o cudzoziemca: 1) posiadającego wizę
w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na
interes państwa lub zobowiązania międzynarodowego,
2) będącego lekarzem, lekarzem dentystą posiadającym
prawo do wykonywania zawodu na zasadach określonych
w prawie polskim; 3) uprawnionego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej zgodnie z regulacjami krajowymi; 4) uprawnionego do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z regulacjami krajowymi.
Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (poz. 2091)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 r. poz. 1845). Zastępuje rozporządzenie
Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1758 ze zm.).
Utrzymuje m.in. do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązek
zakładu pracy zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, a także odległości
między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m,
chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład
ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwal-
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czaniem epidemii (§ 11 ust. 3 pkt 3). Ponadto w § 25 ust. 1
pkt 2 lit. c reguluje obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej
niż 1 osoba.
Rozporządzenie weszło w życie 28 listopada 2020 r.,
obowiązywało do 2 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (poz. 2131)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 229
§ 8 k.p. Zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2016 r. poz. 2067),
w szczególności zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia
określający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie omawianego rozporządzenia stosuje się
przepisy zmienianego rozporządzenia w nowym brzmieniu, z tym że czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie
rozporządzenia obowiązującego przed omawianą zmianą
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (poz. 2132)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). Zastępuje rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 2091).
Odnośnie do obowiązków zakładu pracy, w § 11 ust. 3
pkt 3 zobowiązano zakłady pracy do 27 grudnia 2020 r. do
zapewnienia: 1) osobom zatrudnionym, niezależnie od
podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub
środków do dezynfekcji rąk, 2) odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest
to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia
środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii. Ponadto, w § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli
w pomieszczaniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że
pracodawca postanowi inaczej.
Rozporządzenie weszło w życie 2 grudnia 2020 r.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (poz. 2156)

Zabezpieczenie społeczne
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19 (poz. 2112)
Ustawa została omówiona w części dotyczącej przepisów z zakresu prawa pracy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz.
1931)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz U z 2020 r. poz. 1845). Zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1758
ze zm.).
Do § 4 rozporządzenia dodano: 1) ust. 6 określający
wymogi, jakie ma spełniać oświadczenie ubezpieczonego,
które ma stanowić podstawę do wpłaty zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(DzU z 2020 r. poz. 870) — regulacja ta wchodzi w życie
z mocą od 24 października 2020 r., 2) ust. 7 określający
warunki, jakie ma spełniać oświadczenie ubezpieczonego,
które ma być podstawą do wypłaty za okres nieobecności
w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny, o której
mowa w § 3a ust. 4a zmienianego rozporządzenia (kwarantanna osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem
SARS-CoV-2, lub zamieszkujących z taką osobą), wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 k.p., lub świadczenia
pieniężnego z tytułu choroby.
Rozporządzenie weszło w życie, co do zasady, 3 listopada 2020 r. Zostało uchylone z dniem 28 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 (poz. 1961)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ww. ustawy
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z 2 marca 2020 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem zasiłek
ten przysługuje nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada 2020 r.,
obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19 (poz. 1962)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a
ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy,
o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ww. ustawy z 2 marca
2020 r. osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a tej ustawy. Zgodnie z tym rozporządzeniem
zasiłek ten przysługuje do 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada 2020 r.,
obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19 (poz. 2108)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a
ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Określa
okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy, o którym
mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ww. ustawy z 2 marca 2020 r. osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a
tej ustawy — okres ten wydłużono do 24 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r.,
obowiązuje do dnia 24 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 (poz. 2109)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ww. ustawy
z 2 marca 2020 r. — okres ten wydłużono do 24 grudnia
2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r.,
obowiązuje do dnia 24 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (poz. 1936)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych (poz. 2085)
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Wirujące zatrudnienie
Prawo zawsze kroczy za zmianami społeczno-gospodarczymi. Wszystkie rewolucje przemysłowe zmieniały stosunki zatrudnienia, dostosowując je do zmian w przemyśle i technologii. Najpierw jednak zawsze jest ekonomia i chęć osiągania zysku.
Rozwój prawa pracy w kierunku ochrony pracujących był mozolny, ale stale szedł w kierunku poszerzania
praw i wolności obywatela-pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Umowa ta zastąpiła najem
usług, a więc kontrakt prawa cywilnego.
W znacznej mierze prawo pracy oderwało się od prawa cywilnego. To pierwszy zakręt, jaki przebyły podstawy zatrudnienia.
Nic nie jest jednak dane na zawsze.
W XX i XXI wieku przyszły duże kryzysy finansowe, restrukturyzacje, coraz większe ograniczanie zatrudnienia, chęć zmniejszania kosztów pracy związana także z globalizacją i koniecznością zapewnienia pracodawcom konkurencyjności na rynku globalnym. Praktyka zaczęła w tym celu wykorzystywać umowy cywilnoprawne. Różnorodność podstaw zatrudnienia jest pożyteczna; daje możliwość lepszego dostosowania warunków
i celów pracy do podstawy zatrudnienia. Chodzi jednak o skalę zjawiska i zakres zabezpieczenia socjalnego
pracujących na podstawie kontraktów cywilnych. Zatoczyliśmy w jakimś sensie koło: od obligacyjnego prawa
cywilnego do obligacyjnego prawa cywilnego. To drugi zakręt prawa zatrudnienia, prowadzący do niepewności zatrudnienia i zamieszkania w nowych miejscach pracy. Stałe migrowanie za pracą, tzw. mobilność zatrudnienia, to wyrwanie się ze swojego środowiska. Powoduje wyobcowanie społeczne, poczucie braku swego
miejsca na ziemi, utratę więzi i brak możliwości walki o „lepsze jutro” dla pracujących. Nie ma bowiem zorganizowanych sojuszników; nikt ani nic nie daje opieki i pieczy. To wszystko rodzi lęk przed przyszłością i niepewność co do własnego bytu.
Nauka wpadła też w wir poszukiwania uzasadnienia dla wykorzystywania umów prawa cywilnego, nie biorąc pod uwagę skutków społecznych tego zjawiska. To poszło też zbyt daleko, choć znaczący opór dla tego
zjawiska dawało i daje orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Żyjemy w trudnych czasach: pandemia, ograniczenia gospodarcze, rozchwianie instytucji państwowych,
wykraczanie poza kompetencje organów państwa, brak trybów obowiązujących w demokratycznym państwie
prawa, zamach na niezależne sądownictwo, próby wyprowadzenia Polski z UE, to wszystko nie sprzyja debacie naukowej o zatrudnieniu, walce o ludzi pracy i o ich status. A trzeba nam, właśnie teraz, gdy politycy nie
zajmują się tymi sprawami, debaty o potrzebie istotnych zmian w uregulowaniu zatrudnienia i ubezpieczenia
społecznego. Rozmowa taka podejmowana jest zwykle z pozycji polityki społeczno-gospodarczej. Mniej natomiast uwagi poświęca się trudnym zagadnieniom prawnej konstrukcji postulowanych zmian w prawie, czyli
problematyce rekonstrukcji zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego oraz wprowadzeniu i zdefiniowaniu kluczowych pojęć prawnych. Szerokie rozumienie zatrudnienia wymaga podziału i kategoryzacji umów o zatrudnienie, a nie opierania rozważań na typach kontraktów cywilnych i pracy. To pozwoli wyjść z zaklętego kręgu
pauperyzacji ludzi pracujących nie na podstawie umów o pracę. O charakterze zatrudnienia powinny decydować obowiązki zatrudniającego, a nie prawa zatrudnionego. Dialog autonomicznych partnerów społecznych
wymaga nowej regulacji opartej nie tylko na związkach zawodowych, szczególnie wtedy gdy uzwiązkowienie
maleje, gdy mobilność pracujących jest duża i nie pozwala im włączyć się w działalność typu korporacyjnego
w zakładzie. Należy postulować tworzenie także branżowych czy terytorialnych porozumień zbiorowych.
Godziwa płaca brutto i płacowa składka łączy zatrudnienie z ubezpieczeniem społecznym, a ogólne pojęcie
ubezpieczenia społecznego dotyczy także powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i w przyszłości ubezpieczenia prawa do mieszkania. Nowe kształtowanie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego powinno być
wspólnym dziełem stałej praktyki prawodawczej oraz wykładni i nauki prawa, bez kodyfikacyjnego stereotypu
kształtowanego w XX wieku w zachodniej kulturze prawnej.
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