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Słowo wstępne 
http://dx.doi.org/10.18778/8088-306.2.01 
 

Prezentowana monografia jest wynikiem wygłoszonych refera-
tów i dyskusji podczas Konferencji Naukowej „Prawo pracy a prawo 
handlowe”, która odbyła się w dniach 6 – 7 maja 2015 r. na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. To kolejne, już piąte 
spotkanie naukowe w ramach cyklu „Prawo pracy w systemie prawa”, 
organizowane przez Koło Naukowe Prawa Pracy, tym razem we współ-
pracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Cywilnego i Handlo-
wego. 

Prawo gospodarcze i handlowe obejmuje swą regulacja trzy 
części. Po pierwsze, są to przepisy regulujące funkcjonowanie podmio-
tów podejmujących działalność gospodarczą, normy o charakterze 
ustrojowym. Po drugie, przepisy dotyczące czynności handlowych, po 
trzecie, zagadnienia własności przemysłowej. Na wszystkich trzech 
płaszczyznach ujawniły się kwestie związków z prawem pracy, co pod-
kreślili przedstawiciele wielu ośrodków akademickich z całego kraju  
w wygłaszanych referatach. W toku dyskusji wyłoniło się wiele zagad-
nień spornych.  

Monografia została podzielona na trzy zasadnicze części. Część 
pierwsza dotyczy problematyki  przedsiębiorcy jako pracodawcy i jego 
pozycji prawnej. Przedsiębiorca jako pracodawca i jego pracownicy 
oraz rozważenie interesów tych podmiotów, pojawia się w każdym sta-
dium działania przedsiębiorcy. Kluczowe jest tu pojęcie przedsiębiorcy 
i pojęcie pracodawcy. W tym kontekście wyłania się pytanie o zdolność 
pracowniczą spółki cywilnej jako przecież stosunku obligacyjnego, czy 
oddziału spółki handlowej w świetle art. 3 KP. Pojawia się problem wy-
odrębnienia odcinkowej zdolności pracowniczej w stosunkach holdin-
gowych. W obrocie gospodarczym nierzadko spotykamy się z umową 
zbycia przedsiębiorstwa lub jego części. Ta czynność prawna może ro-
dzić skutki prawne przewidziane w art. 231 KP. Przedmiotem czynności 
prawnej jest przedsiębiorstwo w rozumieniu przedmiotowym zawar-
tym w art. 551 KC. Pozostaje jednak określenie relacji pojęcia przedsię-
biorstwa i zakładu pracy. 

Część druga została poświęcona podstawom zatrudnienia 
członków zarządu spółek kapitałowych. Zagadnieniem budzącym wąt-
pliwości w doktrynie i orzecznictwie jest pozycja prawna członka za-
rządu handlowej spółki kapitałowej. Chodzi o relacje między spółką  
a członkiem zarządu. Pełnienie funkcji członka zarządu stanowi nawią-
zanie stosunku organizacyjnego. Członek zarządu może świadczyć 
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pracę na rzecz spółki na podstawie dodatkowych stosunków pracow-
niczych i niepracowniczych, mających swoje oparcie w umowie o pracę, 
zatrudnieniu na podstawie wyboru, umowie zlecenia, kontrakcie me-
nedżerskim, a wreszcie umowie o zarządzanie. W przypadku pracow-
niczych podstaw zatrudnienia może dojść do kolizji między ochroną 
trwałości stosunku pracy a regułami prowadzenia działalności gospo-
darczej. Podstawa zatrudnienia członka zarządu ma istotne znaczenie 
dla jego sytuacji prawnej, wpływa na jego prawa i obowiązki, odpowie-
dzialność i poziom ochrony.  

Nie ma już dziś wątpliwości, że każdy przedsiębiorca korzysta 
z dóbr własności przemysłowej bez względu na to, czy stanowią jedy-
nie nośnik informacji, czy są wynikiem twórczego wysiłku człowieka. 
Przedsiębiorca ma prawo oczekiwać, że inni będą szanować jego zdo-
bycze, wysiłek i nakłady poczynione na osiągnięcie pozycji na rynku  
i ma prawo do żądania ochrony swojego interesu przed nieuczciwym 
zachowaniem innych uczestników rynku. Ta problematyka dotyczy 
także relacji pracodawca–przedsiębiorca i pracownik. Ochrona inte-
resu pracodawcy w prawie pracy to przede wszystkim umowa o zaka-
zie konkurencji. Pracownik może być także tym, który narusza tajem-
nicę przedsiębiorstwa, prawo do firmy, oczernia swego pracodawcę – 
wówczas sięgniemy do przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warto zwrócić uwagę na cie-
kawy aspekt wynalazczości pracowniczej. 

Ostatnia część monografii zawiera artykuły odnoszące się do 
kwestii wpływu restrukturyzacji i likwidacji na stosunki pracy w spół-
kach handlowych. Ostatnie zmiany w postępowaniu upadłościowym  
i restrukturyzacyjnym zwracają uwagę na sytuację prawną pracowni-
ków niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością dłużnika. 

Artykuły zaprezentowane w poszczególnych częściach ukazują 
przenikanie szeregu zagadnień z zakresu prawa handlowego i prawa 
pracy, wyłaniając wiele zagadnień spornych. Idea, która przyświecała 
organizatorom konferencji – wskazania na związki obu dziedzin prawa 
stawiających sobie jak się wydaje inne cele – wymaga z pewnością kon-
tynuacji. 

 
Ewa Staszewska 

     
Izabela Barańczyk
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Bernard Długosz1 
http://dx.doi.org/10.18778/8088-306.2.02 

 
Czy spółka cywilna może być uznana za pracodawcę  

w myśl art. 3 k.p.? 
 
Pojęcie pracodawcy zostało wprowadzone do polskiego po-

rządku prawnego przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r.  
o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw2 i do 
tej pory było przedmiotem licznych wypowiedzi judykatury3. Definicję 
legalną tego pojęcia zawiera art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy4, zgodnie z którym pracodawcą jest jednostka organiza-
cyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fi-
zyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

Z uwagi na to, iż pracodawcą jest jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej, wiele wątpliwości budzi zagadnienie, 
kto jest pracodawcą w przypadku spółki cywilnej. Czy jest nim niema-
jąca osobowości prawnej spółka cywilna, czy są nim wszyscy wspólnicy 
spółki cywilnej, czy może jest nim każdy bądź tylko niektórzy ze wspól-
ników. Odpowiedź na to pytanie rodzi szereg konsekwencji praktycz-
nych dla podmiotów działających w tej formie organizacyjnej. 

Z punktu widzenia przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny5, jest ona jedynie jedną z nazwanych umów cywilnopraw-
nych. Nie jest odpowiednikiem spółki osobowej ani kapitałowej, w ro-
zumieniu prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej, a więc 
nie stanowi także podmiotu prawa. Dlatego posługiwanie się pojęciem, 
                                                                    
1 Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowa-
nia Cywilnego II. 
2 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych ustaw, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 ze zm. 
3 Wyrok SN z dnia 19 września 1996 r., I PRN 101/95, OSNP 1997, nr 7, poz. 112; wyrok 
SN z dnia 19 grudnia 1997 r., I PKN 448/97, OSNP 1998, nr 22, poz. 649; wyrok SN  
z dnia 18 lutego 1998 r., II UKN 525/97, OSP 1999, nr 7–8, poz. 130; wyrok SN z dnia 
20 października 1998 r., I PKN 390/98, Wspólnota 2000, nr 6, poz. 19; wyrok SN z dnia 
22 sierpnia 2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 297; wyrok SN z dnia  
4 listopada 2004 r., I PK 25/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 206; wyrok SN  
z dnia 18 października 2011 r., III UK 22/11, OSNP 2012, nr 21–22, poz. 266; wyrok SN 
z dnia 18 września 2013 r., II PK 4/13, Legalis nr 736942; uchwała SN z dnia 3 sierpnia 
2007 r., I PZP 7/07, OSNP 2008, nr 5–6, poz. 55. 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze 
zm., dalej jako: k.p., kodeks pracy. 
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 
ze zm., dalej jako: k.c., kodeks cywilny. 
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1 Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowa-
nia Cywilnego II. 
2 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych ustaw, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 ze zm. 
3 Wyrok SN z dnia 19 września 1996 r., I PRN 101/95, OSNP 1997, nr 7, poz. 112; wyrok 
SN z dnia 19 grudnia 1997 r., I PKN 448/97, OSNP 1998, nr 22, poz. 649; wyrok SN  
z dnia 18 lutego 1998 r., II UKN 525/97, OSP 1999, nr 7–8, poz. 130; wyrok SN z dnia 
20 października 1998 r., I PKN 390/98, Wspólnota 2000, nr 6, poz. 19; wyrok SN z dnia 
22 sierpnia 2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 297; wyrok SN z dnia  
4 listopada 2004 r., I PK 25/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 206; wyrok SN  
z dnia 18 października 2011 r., III UK 22/11, OSNP 2012, nr 21–22, poz. 266; wyrok SN 
z dnia 18 września 2013 r., II PK 4/13, Legalis nr 736942; uchwała SN z dnia 3 sierpnia 
2007 r., I PZP 7/07, OSNP 2008, nr 5–6, poz. 55. 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze 
zm., dalej jako: k.p., kodeks pracy. 
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 
ze zm., dalej jako: k.c., kodeks cywilny. 
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iż określoną czynność dokonała spółka cywilna, jest w istocie skrótem 
myślowym. Spółka cywilna nie może w ogóle działać, tak samo jak dzia-
łać nie może umowa zlecenia, czy umowa o dzieło. Na gruncie cywili-
stycznym, mówiąc „spółka cywilna” mamy na myśli jedynie umowę. 

W ujęciu historycznym w judykaturze wyrażano stanowisko, iż 
wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca 
pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 k.p. i ma zdol-
ność sądową i procesową6. Prezentowane stanowisko miało swoje źró-
dło w treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności 
gospodarczej 7 . Przepis ten wprowadził do systemu prawa pojęcie 
„przedsiębiorcy”, za którego ustawa uważała także jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej, a utworzoną zgodnie z przepi-
sami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmował prowadzenie 
działalności gospodarczej. W tej sytuacji spółka cywilna w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej była traktowana jako przedsię-
biorca, a co za tym idzie nie mogła być utożsamiana z tworzącymi ją 
wspólnikami 8 . Kwalifikowanie spółki cywilnej w świetle tej ustawy 
jako jednostki organizacyjnej było zatem nieodzowne, skoro spółkę tę 
uznano za podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę), chociaż nie była ona 
osobą fizyczną ani osobą prawną9. Takie ujmowanie spółki cywilnej na 
gruncie ww. ustawy doprowadziło do posługiwania się w celu oddania 
charakteru prawnego spółki cywilnej pojęciami podmiotowości praw-
nej lub podmiotowości gospodarczej10. 

Zdolność pracodawcza spółki cywilnej jest również szeroko 
przyjmowana w piśmiennictwie11. Zdaniem niektórych autorów treść 
                                                                    
6 Uchwała SN (7) z dnia 14 stycznia 1993 r., II UZP 21/92, PiZS 1993, nr 12, s. 82; wyrok 
SN z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 84/95, OSNP 1996, nr 12, poz. 170; wyrok SN z dnia 
10 maja 1996 r., I PRN 63/95, OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 335; wyrok SN z dnia 6 lutego 
1997 r., I PKN 77/96, OSNP 1997, nr 18, poz. 340; wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r.,  
III RN 34/98, OSNP 1999, nr 5, poz. 157; postanowienie SN z dnia 29 stycznia 1999 r., 
II UKN 507/98, OSNP 2000, nr 11, poz. 447; wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 
838/2010, LexPolonica nr 256097. 
7 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze 
zm. 
8 Wyrok SN z dnia 4 marca 2015 r., I UK 255/14, Legalis nr 1242096. 
9 Wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 1991 r., SA/Wr 48/01, ONSA 1991, nr 3–4, poz. 56, wy-
rok NSA z dnia 12 lutego 1996 r., II SA 191/94, Prawo Gospodarcze 1996, nr 5, s. 13  
i nast. 
10 Uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 7. 
11 T. Liszcz, Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku 
pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8, s. 36; K. Flaga-Gieruszyńska, 
[w:] Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Zieliński, Warszawa 2010, 
s. 633; W. Musialski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 212; M. Barzycka-       
-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s.115. 
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art. 3 k.p. przesądza o podmiotowości prawnej spółki cywilnej  
w zakresie stosunków pracy. Spółka cywilna jest jednostką organiza-
cyjną, ponieważ polega na współdziałaniu wspólników w celu osiągnię-
cia wspólnego celu gospodarczego, posiada określony sposób kierowa-
nia i reprezentacji jej spraw oraz posiada samodzielny, wyodrębniony 
majątek–upoważnienie prawne do dokonywania czynności majątko-
wych we własnym imieniu w zakresie stosunków pracy12. Spółka cy-
wilna może być następcą prawnym w stosunkach pracy łączących jej 
wspólnika jako przedsiębiorcę z pracownikami zatrudnionymi przy 
prowadzeniu przez niego samodzielnej działalności gospodarczej13. 

Niektóre judykaty wskazywały, iż pracodawcą nie może być 
umowa spółki cywilnej. Nie może być też nim samo przedsiębiorstwo 
rozumiane jako zespół składników majątkowych, gdyż sam zespół 
składników majątkowych, w tym m.in. rzeczy ruchome czy nieru-
chome, nie ma podmiotowości. Pracodawcą jest przedsiębiorca, 
który jako osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej, nie zaś prowadzone przez 
niego przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników mate-
rialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej14. 

Kluczową rolę w zmianie podejścia do omawianego zagadnie-
nia spowodowały działania legislacyjne, ponieważ ustawa o działalno-
ści gospodarczej została uchylona z dniem 1 stycznia 2001 r. przez  
art. 99 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności go-
spodarczej15 , którą następnie uchylono przez obowiązującą obecnie 
ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej16. 
W świetle treści art. 2 ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za 
przedsiębiorcę nie uznaje się już jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej. Przedsiębiorcą w rozumieniu tych przepisów jest 
osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej 
                                                                    
12 J. Skoczyński, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14.01.1993 r., II UZP 
21/92, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 12, s. 83; J. Romańczuk, Glosa do 
uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14.01.1993 r., II UZP 21/92, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 1993, nr 9, s. 74. 
13 Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 355. 
14 Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 297. 
15 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 101, 
poz. 1178 ze zm. 
16 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 584 ze zm., dalej jako: SwobDziałGospU, Ustawa o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. 



  

12 
 

iż określoną czynność dokonała spółka cywilna, jest w istocie skrótem 
myślowym. Spółka cywilna nie może w ogóle działać, tak samo jak dzia-
łać nie może umowa zlecenia, czy umowa o dzieło. Na gruncie cywili-
stycznym, mówiąc „spółka cywilna” mamy na myśli jedynie umowę. 

W ujęciu historycznym w judykaturze wyrażano stanowisko, iż 
wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca 
pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 k.p. i ma zdol-
ność sądową i procesową6. Prezentowane stanowisko miało swoje źró-
dło w treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności 
gospodarczej 7 . Przepis ten wprowadził do systemu prawa pojęcie 
„przedsiębiorcy”, za którego ustawa uważała także jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej, a utworzoną zgodnie z przepi-
sami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmował prowadzenie 
działalności gospodarczej. W tej sytuacji spółka cywilna w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej była traktowana jako przedsię-
biorca, a co za tym idzie nie mogła być utożsamiana z tworzącymi ją 
wspólnikami 8 . Kwalifikowanie spółki cywilnej w świetle tej ustawy 
jako jednostki organizacyjnej było zatem nieodzowne, skoro spółkę tę 
uznano za podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę), chociaż nie była ona 
osobą fizyczną ani osobą prawną9. Takie ujmowanie spółki cywilnej na 
gruncie ww. ustawy doprowadziło do posługiwania się w celu oddania 
charakteru prawnego spółki cywilnej pojęciami podmiotowości praw-
nej lub podmiotowości gospodarczej10. 

Zdolność pracodawcza spółki cywilnej jest również szeroko 
przyjmowana w piśmiennictwie11. Zdaniem niektórych autorów treść 
                                                                    
6 Uchwała SN (7) z dnia 14 stycznia 1993 r., II UZP 21/92, PiZS 1993, nr 12, s. 82; wyrok 
SN z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 84/95, OSNP 1996, nr 12, poz. 170; wyrok SN z dnia 
10 maja 1996 r., I PRN 63/95, OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 335; wyrok SN z dnia 6 lutego 
1997 r., I PKN 77/96, OSNP 1997, nr 18, poz. 340; wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r.,  
III RN 34/98, OSNP 1999, nr 5, poz. 157; postanowienie SN z dnia 29 stycznia 1999 r., 
II UKN 507/98, OSNP 2000, nr 11, poz. 447; wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 
838/2010, LexPolonica nr 256097. 
7 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze 
zm. 
8 Wyrok SN z dnia 4 marca 2015 r., I UK 255/14, Legalis nr 1242096. 
9 Wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 1991 r., SA/Wr 48/01, ONSA 1991, nr 3–4, poz. 56, wy-
rok NSA z dnia 12 lutego 1996 r., II SA 191/94, Prawo Gospodarcze 1996, nr 5, s. 13  
i nast. 
10 Uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 7. 
11 T. Liszcz, Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku 
pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8, s. 36; K. Flaga-Gieruszyńska, 
[w:] Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Zieliński, Warszawa 2010, 
s. 633; W. Musialski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 212; M. Barzycka-       
-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s.115. 
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12 J. Skoczyński, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14.01.1993 r., II UZP 
21/92, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 12, s. 83; J. Romańczuk, Glosa do 
uchwały składu siedmiu sędziów SN z 14.01.1993 r., II UZP 21/92, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 1993, nr 9, s. 74. 
13 Wyrok SN z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 355. 
14 Wyrok SN z dnia 22 sierpnia 2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 297. 
15 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 101, 
poz. 1178 ze zm. 
16 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 584 ze zm., dalej jako: SwobDziałGospU, Ustawa o swobodzie działalno-
ści gospodarczej. 
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spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu po-
dejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców 
uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej. 

Zadziwiające jest w tej materii stanowisko Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego – wyrażone w stosunkowo młodym orzeczeniu – który 
pomimo tego, iż dostrzegł zmianę przepisów, jaka weszła w życie  
1 stycznia 2001 r., zgodnie z którą już nie spółka cywilna, a wspólnicy 
mają status przedsiębiorców, to zdaniem NSA nie spowodowało to 
zmiany w prawie pracy, gdzie na gruncie ustawy Kodeks pracy praco-
dawcą nadal może być spółka cywilna, a zatem do niej kierowane mu-
szą być decyzje dotyczące publicznoprawnych obowiązków praco-
dawcy17. 

Pochodzenie spółki cywilnej w polskim prawodawstwie bierze 
swój początek z Kodeksu Napoleona, o spółce traktowały art. 1832–
1873. Już wtedy miała ona specyficzną formę, bowiem była kontrak-
tem, przez który dwie lub więcej osób godzi się do dania jakiejś rzeczy 
na „współkę”, w celu podzielenia się zyskiem, jaki może wyniknąć. 
Spółka cywilna w Polsce jest jedyną w swoim rodzaju instytucją 
prawną na skalę całej Europy. Na przykład w Niemczech jest to jedna 
ze spółek osobowych. 

Odnosząc się do charakteru prawnego spółki cywilnej, należy 
podkreślić, iż spółka cywilna jest stosunkiem o charakterze zobowiąza-
niowym (umową) zawartym pomiędzy co najmniej dwoma podmio-
tami. Tym samym nie tylko nie posiada osobowości prawnej, ale rów-
nież zdolności sądowej i procesowej, upadłościowej, układowej ani we-
kslowej18. Spółka cywilna nie jest także przedsiębiorcą w rozumieniu 
art. 431 k.c. ani art. 4 ust. 1 SwobDziałGospU. Spółka nie może być rów-
nież podmiotem uprawnionym w zakresie publicznoprawnym, np. nie 
może uzyskać licencji na wykonywanie transportu drogowego 19 . 
Spółka nie jest także przedsiębiorcą rejestrowym. Spółka również nie 
może prowadzić działalności pod własną firmą, pod firmą działają jed-
nak wspólnicy spółki będący przedsiębiorcami. Spółka cywilna może 
być natomiast płatnikiem podatku od towarów i usług. 

Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, czego konse-
kwencje wyrażają się, między innymi, w tym, że stroną zawieranych 

                                                                    
17 Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 838/2010, Lex nr 1012079. 
18 Uchwała SN z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 67/02, OSNC 2003, nr 7–8, poz. 102. 
19  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2006 r., VI SA/Wa 1161/06,  
Lex nr 298125. 
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umów są wszyscy wspólnicy, a nie spółka, podmiotami praw i obowiąz-
ków są wszyscy wspólnicy, a nie spółka, majątek spółki jest majątkiem 
wspólnym wspólników, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania 
ponoszą wspólnicy, a nie spółka oraz w tym, że występuje ona w obro-
cie, w tym także w procesie, wyłącznie poprzez wspólników. 

Na tle prawa polskiego spółkę cywilną należy zaliczyć obecnie 
do jednostek organizacyjnych nieposiadających ani zdolności prawnej, 
ani osobowości prawnej, gdyż nie istnieje alternatywna kategoria 
prawna, umożliwiająca podkreślenie odrębności charakteru prawnego 
spółki cywilnej od stosunków obligacyjnych. Skoro spółka nie może być 
uznana w świetle legis latae za osobę, podmiotami praw i obowiązków 
spółki są wszyscy wspólnicy łącznie, prawa są przy tym niepodzielne  
z uwagi na ich przynależność do majątku odrębnego z nieokreśloną 
wielkością udziałów, a odrębność obowiązków wynika ze względów 
prawnych, a także faktycznych oraz sposobu ukształtowania odpowie-
dzialności za te obowiązki20. 

Na gruncie prawa pracy podmiotowość posiada nie tylko jed-
nostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale również jednostka nie-
posiadająca zdolności prawnej. Pracodawcami są zatem: osoby fi-
zyczne, osoby prawne, tzw. niepełne (ułomne) osoby prawne, czyli jed-
nostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 
przyznaje zdolność sądową (art. 331 § 1 k.c.) oraz inne jednostki orga-
nizacyjne. W związku z tym wykształciło się swoiste rozumienie zdol-
ności prawnej (zdolności do bycia pracodawcą) i pochodną takiego 
właśnie rozumienia pojęcia pracodawcy jest art. 3 k.p.  

Pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna mająca (nie 
tylko na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, ale rów-
nież na mocy regulacji wewnętrznych) kompetencje do samodzielnego 
zatrudniania pracowników i podejmowania decyzji w sprawach ze sto-
sunku pracy, choćby nie posiadała ona zdolności prawnej. W konse-
kwencji za pracodawcę uznaje się również wewnętrzną jednostkę or-
ganizacyjną określonego podmiotu prawa, jeżeli podmiot ten umoco-
wał swoją jednostkę wewnętrzną (a ściślej – osoby kierujące tą jed-
nostką) do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach pra-
cowniczych21. 

                                                                    
20 M. Podleś, Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, 
Warszawa 2008, s. 73; postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14,  
Lex nr 1487088. 
21  M. Muliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 460 kpc,  
red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013, Nb 1–4, Legalis. 
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spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu po-
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dawcą nadal może być spółka cywilna, a zatem do niej kierowane mu-
szą być decyzje dotyczące publicznoprawnych obowiązków praco-
dawcy17. 
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być natomiast płatnikiem podatku od towarów i usług. 
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17 Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 838/2010, Lex nr 1012079. 
18 Uchwała SN z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 67/02, OSNC 2003, nr 7–8, poz. 102. 
19  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 października 2006 r., VI SA/Wa 1161/06,  
Lex nr 298125. 
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20 M. Podleś, Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, 
Warszawa 2008, s. 73; postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14,  
Lex nr 1487088. 
21  M. Muliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 460 kpc,  
red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013, Nb 1–4, Legalis. 
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Jednostka posiadająca przymiot pracodawcy powinna charak-
teryzować się następującymi cechami: samodzielnością działania  
w stosunku pracy, a więc samodzielnością w zatrudnianiu pracowni-
ków przyznaną ze względu na organizacyjne, finansowe i funkcjonalne 
wyodrębnienie, posiadaniem środków materialnych, posiadaniem wła-
snej struktury organizacyjnej, umocowaniem kierownika jednostki do 
samodzielnego reprezentowania tej jednostki w stosunkach pracy  
i dysponowania środkami finansowymi22. 

Jako jednostki organizacyjne spełniające te kryteria wskazać 
można zakłady wchodzące w skład wielozakładowego przedsiębior-
stwa, oddziały spółki kapitałowej, samodzielne jednostki gospodarcze 
stowarzyszenia lub fundacji, niemające osobowości prawnej jednostki 
organizacyjne Skarbu Państwa (stationes fisci) i gminy (stationes muni-
cipii) jako osoby prawnej, np. takie urzędy jak ministerstwa, kancelarie 
naczelnych organów władzy państwowej, urzędy wojewódzkie, a także 
urzędy gmin oraz inne jednostki organizacyjne Skarbu Państwa 
i gminy. 

Za pracodawcę może być uznana również jednostka organiza-
cyjna należąca do osoby fizycznej, wykazująca powyższe cechy, a także 
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i niewcho-
dząca w skład żadnej osoby prawnej. Pogląd ten może budzić pewne 
wątpliwości, aczkolwiek znajduje on swoje umocowanie w treści art. 31 
k.p., w myśl którego za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub or-
gan zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba,  
a przepis ten stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą 
fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa  
w tym przepisie23. 

Wyjaśniając treść tego przepisu SN stwierdził, iż istotą regulacji 
z art. 31 k.p. w zakresie dotyczącym wyznaczenia osoby do dokonywa-
nia za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest jej 
wskazanie na innej zasadzie niż pełnomocnictwo, z czym wiąże się 
możliwość udzielania przez nią pełnomocnictwa do działania za praco-
dawcę24. Z kolei w innym judykacie SN przyjął, że w rozumieniu art. 31 

                                                                    
22 J. Brol, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. K. Piasecki, War-
szawa 2010, s. 391. 
23 Ibidem, s. 389 i n. 
24 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2006 r., II PK 315/05, OSN 2007, nr 11–12, poz. 159,  
s. 471. 
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k.p. za osobę zarządzającą jednostką organizacyjną nie może być 
uznany członek organu zarządzającego25. 

Przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego było rozstrzy-
gnięcie, czy określona jednostka organizacyjna posiada cechy pozwala-
jące na uznanie jej za pracodawcę. Sąd Najwyższy przyjął, iż podmiot, 
który nie ma osobowości prawnej ani nie jest jednostką organizacyjną 
zatrudniającą pracowników nie ma zdolności sądowej i procesowej  
w sprawach z zakresu prawa pracy. Gospodarstwo pomocnicze samo-
rządowej jednostki budżetowej może być uznane za pracodawcę tylko 
wówczas, gdy jego samodzielność obejmuje uprawnienie do zatrudnia-
nia pracowników26. W sporze o wynagrodzenie za pracę sędziego sądu 
rejonowego stroną pozwaną jest zatrudniający sędziego sąd rejonowy–
jako jego zakład pracy (obecnie pracodawca). Pracodawcą prezesa 
sądu rejonowego nie jest ani Skarb Państwa, ani też prezes Sądu Woje-
wódzkiego (obecnie Sądu Okręgowego), lecz sąd, w którym pełni on 
swoją funkcję27, z kolei zgodnie z innym orzeczeniem SN – w sprawie  
o zapłatę uposażenia sędziego w stanie  spoczynku legitymowany jest 
sąd, w którym sędzia otrzymywał wynagrodzenie, a nie Skarb Pań-
stwa28 . Zdolność sądowa i procesowa w sprawach z zakresu prawa 
pracy jest powiązana z podmiotowością w zakresie zatrudniania pra-
cowników. Podmiot, który nie ma osobowości prawnej ani zdolności do 
bycia pracodawcą, nie ma zdolności sądowej ani procesowej w sprawie 
z zakresu prawa pracy – nie ma takiej zdolności wójt29. 

Sąd orzekający może niejednokrotnie powziąć wątpliwość, czy 
dana jednostka wyposażona jest w przymiot pracodawcy, czy posiada 
zatem zdolność prawną na gruncie prawa pracy, a w konsekwencji –  
również zdolność sądową i zdolność procesową w rozumieniu art. 460 
k.p.c. W takiej sytuacji sąd może wezwać osobę działającą w imieniu 
pracodawcy, aby nie tylko wykazała odpowiednim dokumentem swoje 
umocowanie do działania w danej sprawie, ale również by przedsta-
wiła dokument (dokumenty) potwierdzające posiadanie przez daną 
jednostkę wskazanych wyżej cech decydujących o posiadaniu zdolno-
ści prawnej, a w konsekwencji również zdolności sądowej i procesowej 

                                                                    
25 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., II PK 247/06, OSN 2008, nr 11–12, poz. 163,  
s. 481. 
26 Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2004 r., I PK 135/04, OSN 2005, nr 15, poz. 224. 
27 Uchwała SN z dnia 23 lipca 1993 r., I PZP 30/93, OSN 1994, nr 6, poz. 123; wyrok SN 
z dnia 2 grudnia 2010 r., I CSK 111/10, Lex nr 1001270; wyrok SN z dnia 19 września 
1996 r., I PRN 101/95, MoP 1997, nr 6, s. 246. 
28 Wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., I PK 246/04, OSN 2006, nr 1–2, poz. 11. 
29 Wyrok SN z dnia 25 września 2008 r., II PK 36/08, MoPr 2009, nr 10, s. 532. 
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22 J. Brol, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. K. Piasecki, War-
szawa 2010, s. 391. 
23 Ibidem, s. 389 i n. 
24 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2006 r., II PK 315/05, OSN 2007, nr 11–12, poz. 159,  
s. 471. 
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25 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., II PK 247/06, OSN 2008, nr 11–12, poz. 163,  
s. 481. 
26 Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2004 r., I PK 135/04, OSN 2005, nr 15, poz. 224. 
27 Uchwała SN z dnia 23 lipca 1993 r., I PZP 30/93, OSN 1994, nr 6, poz. 123; wyrok SN 
z dnia 2 grudnia 2010 r., I CSK 111/10, Lex nr 1001270; wyrok SN z dnia 19 września 
1996 r., I PRN 101/95, MoP 1997, nr 6, s. 246. 
28 Wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., I PK 246/04, OSN 2006, nr 1–2, poz. 11. 
29 Wyrok SN z dnia 25 września 2008 r., II PK 36/08, MoPr 2009, nr 10, s. 532. 
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w sprawach z zakresu prawa pracy30. Szerokie rozumienie zdolności 
sądowej i procesowej pracodawcy obowiązuje nie tylko w postępowa-
niu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy, ale również w spra-
wach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których pracodawca wy-
stępuje w charakterze uczestnika postępowania (strony albo interwe-
nienta ubocznego)31. 

Za brakiem zdolności spółki cywilnej do bycia pracodawcą opo-
wiedział się m.in. J. Brol32 argumentując ten stan faktem, iż spółka cy-
wilna – po zmianach wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 VII 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – nie jest już jednostką 
organizacyjną. Przedsiębiorcami są bowiem jedynie wspólnicy tej 
spółki, a nie sama spółka. Autor słusznie podnosi, iż starsze orzecznic-
two SN, przypisujące spółce cywilnej zdolność sądową i zdolność pro-
cesową w sprawach z zakresu prawa pracy, z uwagi na zmianę stanu 
prawnego, należy uznać za nieaktualne33. 

Za trafny należy uznać pogląd, że przedsiębiorstwo (art. 551 
k.c.) utworzone w ramach spółki nie może aktualnie zatrudniać pra-
cowników we własnym imieniu i działa na rachunek wspólników34. 
Taka jednostka organizacyjna nie może być uznana za pracodawcę, 
gdyż spełnia tylko jedno określone przez art. 3 k.p. wymaganie,  
tj. posiada odpowiadającą zakładowi pracy formę organizacyjną, obej-
mującą substrat osobowy i techniczny potrzebny do wykonywania 
określonego rodzaju działalności i związanego z tym procesu pracy. Nie 
ma natomiast koniecznej dla uzyskania statusu pracodawcy zdolności 
zatrudniania we własnym imieniu pracowników. Podmiotami praw  
i obowiązków spółki są wszyscy wspólnicy łącznie i to oni są „zbioro-
wym” pracodawcą dla zatrudnianych pracowników35. 

Na podstawie nieobowiązującego już art. 4797 k.p.c. 36  sądy 
orzekające w postępowaniu w sprawach gospodarczych przyznawały 
                                                                    
30 M. Muliński, [w:] Kodeks…, Nb 1–4, Legalis. 
31 Ibidem, Nb 1–4, Legalis. 
32 J. Brol, [w:] Kodeks…, s. 392. 
33 Wyrok SN z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 84/95, OSN 1996, nr 12, poz. 170; wyrok 
SN z dnia 10 maja 1996 r., I PRN 63/95, OSN 1996, nr 23, poz. 355; wyrok SN z dnia  
6 lutego 1997 r., I PKN 77/96, OSN 1997, nr 18, poz. 340; postanowienie SN z dnia  
29 stycznia 1999 r., II UKN 507/98, OSN 2000, nr 11, poz. 447. 
34 L. Miroszewski, Czy spółka cywilna jest pracodawcą?, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” 2000, nr 9, s. 38. 
35 Postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14, OSNAPiUS 2015, nr 11,  
poz. 155; wyrok SN z dnia 13 marca 2012 r., II PK 170/11, Legalis nr 491864. 
36 Uchylony ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 235, poz. 1699. 
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niekiedy spółce cywilnej zdolność sądową37. W konsekwencji powsta-
wały tytuły egzekucyjne, w których oznaczano spółkę cywilną jako 
podmiot zobowiązany. Jednakże do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki cywilnej nieodzowny jest tytuł egzekucyjny wy-
dany przeciwko wszystkim wspólnikom, problemy wierzycieli zaczy-
nały się już na etapie rozstrzygania wniosków w postępowaniu klauzu-
lowym, z uwagi na to, iż spółka cywilna pozbawiona jest legitymacji 
procesowej biernej, sądy odmawiały nadania klauzuli wykonalności 
przeciwko wspólnikom spółki cywilnej na podstawie tytułu egzekucyj-
nego wydanego przeciwko spółce38. W ten sposób mieliśmy do czynie-
nia z grupą tytułów egzekucyjnych bezskutecznych z powodu wskaza-
nia w nich jako zobowiązanego „podmiotu”, przeciwko któremu nie 
można było nadać klauzuli wykonalności, a orzeczenia sądowe zasą-
dzające określone świadczenia od spółki cywilnej należały do kategorii 
sententiae inutiliter datae39. 

Należy podkreślić, iż brak zdolności sądowej spółki cywilnej 
jest konsekwencją braku osobowości prawnej, a także zdolności praw-
nej tejże spółki. W przepisach art. 860 i n. k.c. nie sposób dostrzec jaką-
kolwiek podstawę do przypisania spółce cywilnej cech podmiotu 
prawa. W konsekwencji w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że 
spółka cywilna jest wyłącznie stosunkiem obligacyjnym powstałym na 
mocy umowy pomiędzy określonymi podmiotami40. Wspólny majątek 
wspólników spółki cywilnej objęty jest współwłasnością (wspólnością) 
łączną, co w świetle art. 863 § 3 k.c. oznacza m.in., iż w czasie trwania 
spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału 
we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych 
składnikach tego majątku. Jeżeli zatem tytuł egzekucyjny został wysta-
wiony wyłącznie przeciwko jednemu wspólnikowi albo niektórym 
wspólnikom, klauzula wykonalności może zostać nadana przeciwko 
tym wspólnikom. W tej sytuacji prowadzenie egzekucji z majątku 
                                                                    
37 Uchwała SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, nr 11, poz. 204; uchwała 
SN(7) z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63. 
38 Uchwała SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, nr 11, poz. 204; postano-
wienie SA w Warszawie z dnia 29 września 1993 r., I ACz 312/93, Wokanda 1994, nr 1, 
s. 48. 
39 J. Ciszewski, Wybrane problemy spółek cywilnych na tle niektórych orzeczeń sądowych, 
„Problemy Egzekucji Sądowej” 1996, nr 17, s. 36. 
40 Uchwała SN z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, OSNC 1993, nr 10, poz. 171; 
uchwała SN(7) z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63; 
H. Pietrzkowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, red. T. Ereciński, 
Warszawa 2009, s. 61 i n.; K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2011, s. 728. 
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w sprawach z zakresu prawa pracy30. Szerokie rozumienie zdolności 
sądowej i procesowej pracodawcy obowiązuje nie tylko w postępowa-
niu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy, ale również w spra-
wach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których pracodawca wy-
stępuje w charakterze uczestnika postępowania (strony albo interwe-
nienta ubocznego)31. 

Za brakiem zdolności spółki cywilnej do bycia pracodawcą opo-
wiedział się m.in. J. Brol32 argumentując ten stan faktem, iż spółka cy-
wilna – po zmianach wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 VII 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – nie jest już jednostką 
organizacyjną. Przedsiębiorcami są bowiem jedynie wspólnicy tej 
spółki, a nie sama spółka. Autor słusznie podnosi, iż starsze orzecznic-
two SN, przypisujące spółce cywilnej zdolność sądową i zdolność pro-
cesową w sprawach z zakresu prawa pracy, z uwagi na zmianę stanu 
prawnego, należy uznać za nieaktualne33. 

Za trafny należy uznać pogląd, że przedsiębiorstwo (art. 551 
k.c.) utworzone w ramach spółki nie może aktualnie zatrudniać pra-
cowników we własnym imieniu i działa na rachunek wspólników34. 
Taka jednostka organizacyjna nie może być uznana za pracodawcę, 
gdyż spełnia tylko jedno określone przez art. 3 k.p. wymaganie,  
tj. posiada odpowiadającą zakładowi pracy formę organizacyjną, obej-
mującą substrat osobowy i techniczny potrzebny do wykonywania 
określonego rodzaju działalności i związanego z tym procesu pracy. Nie 
ma natomiast koniecznej dla uzyskania statusu pracodawcy zdolności 
zatrudniania we własnym imieniu pracowników. Podmiotami praw  
i obowiązków spółki są wszyscy wspólnicy łącznie i to oni są „zbioro-
wym” pracodawcą dla zatrudnianych pracowników35. 

Na podstawie nieobowiązującego już art. 4797 k.p.c. 36  sądy 
orzekające w postępowaniu w sprawach gospodarczych przyznawały 
                                                                    
30 M. Muliński, [w:] Kodeks…, Nb 1–4, Legalis. 
31 Ibidem, Nb 1–4, Legalis. 
32 J. Brol, [w:] Kodeks…, s. 392. 
33 Wyrok SN z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 84/95, OSN 1996, nr 12, poz. 170; wyrok 
SN z dnia 10 maja 1996 r., I PRN 63/95, OSN 1996, nr 23, poz. 355; wyrok SN z dnia  
6 lutego 1997 r., I PKN 77/96, OSN 1997, nr 18, poz. 340; postanowienie SN z dnia  
29 stycznia 1999 r., II UKN 507/98, OSN 2000, nr 11, poz. 447. 
34 L. Miroszewski, Czy spółka cywilna jest pracodawcą?, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” 2000, nr 9, s. 38. 
35 Postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14, OSNAPiUS 2015, nr 11,  
poz. 155; wyrok SN z dnia 13 marca 2012 r., II PK 170/11, Legalis nr 491864. 
36 Uchylony ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 235, poz. 1699. 
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niekiedy spółce cywilnej zdolność sądową37. W konsekwencji powsta-
wały tytuły egzekucyjne, w których oznaczano spółkę cywilną jako 
podmiot zobowiązany. Jednakże do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki cywilnej nieodzowny jest tytuł egzekucyjny wy-
dany przeciwko wszystkim wspólnikom, problemy wierzycieli zaczy-
nały się już na etapie rozstrzygania wniosków w postępowaniu klauzu-
lowym, z uwagi na to, iż spółka cywilna pozbawiona jest legitymacji 
procesowej biernej, sądy odmawiały nadania klauzuli wykonalności 
przeciwko wspólnikom spółki cywilnej na podstawie tytułu egzekucyj-
nego wydanego przeciwko spółce38. W ten sposób mieliśmy do czynie-
nia z grupą tytułów egzekucyjnych bezskutecznych z powodu wskaza-
nia w nich jako zobowiązanego „podmiotu”, przeciwko któremu nie 
można było nadać klauzuli wykonalności, a orzeczenia sądowe zasą-
dzające określone świadczenia od spółki cywilnej należały do kategorii 
sententiae inutiliter datae39. 

Należy podkreślić, iż brak zdolności sądowej spółki cywilnej 
jest konsekwencją braku osobowości prawnej, a także zdolności praw-
nej tejże spółki. W przepisach art. 860 i n. k.c. nie sposób dostrzec jaką-
kolwiek podstawę do przypisania spółce cywilnej cech podmiotu 
prawa. W konsekwencji w orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że 
spółka cywilna jest wyłącznie stosunkiem obligacyjnym powstałym na 
mocy umowy pomiędzy określonymi podmiotami40. Wspólny majątek 
wspólników spółki cywilnej objęty jest współwłasnością (wspólnością) 
łączną, co w świetle art. 863 § 3 k.c. oznacza m.in., iż w czasie trwania 
spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału 
we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych 
składnikach tego majątku. Jeżeli zatem tytuł egzekucyjny został wysta-
wiony wyłącznie przeciwko jednemu wspólnikowi albo niektórym 
wspólnikom, klauzula wykonalności może zostać nadana przeciwko 
tym wspólnikom. W tej sytuacji prowadzenie egzekucji z majątku 
                                                                    
37 Uchwała SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, nr 11, poz. 204; uchwała 
SN(7) z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63. 
38 Uchwała SN z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, nr 11, poz. 204; postano-
wienie SA w Warszawie z dnia 29 września 1993 r., I ACz 312/93, Wokanda 1994, nr 1, 
s. 48. 
39 J. Ciszewski, Wybrane problemy spółek cywilnych na tle niektórych orzeczeń sądowych, 
„Problemy Egzekucji Sądowej” 1996, nr 17, s. 36. 
40 Uchwała SN z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, OSNC 1993, nr 10, poz. 171; 
uchwała SN(7) z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63; 
H. Pietrzkowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, red. T. Ereciński, 
Warszawa 2009, s. 61 i n.; K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2011, s. 728. 
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wspólnego wspólników jest niedopuszczalne, zaś egzekucję wszczętą 
uznać należy za bezzasadną. Egzekucja taka pozostaje w oczywistej 
sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego, powinna zatem zostać 
umorzona na podstawie art. 825 pkt 3 in fine k.p.c. 

Spółka cywilna nie może być traktowana w obrocie prawnym 
jako odrębny od wspólników podmiot prawa, który ma własną zdol-
ność prawną i własną zdolność sądową41. W związku z tym, gdy wie-
rzyciel występuje z roszczeniami przeciwko spółce cywilnej powinien 
pozwać wspólników tejże spółki. Jeżeli chce skierować roszczenie do 
majątku objętego współwłasnością łączną, to powinien pozwać wszyst-
kich wspólników, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest prowadzenie 
egzekucji z tego majątku, o czym jednoznacznie przesądza brzmienie 
art. 778 k.p.c., zgodnie z którym do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny 
wydany przeciwko wszystkim wspólnikom 42 . Natomiast wierzyciel 
dysponujący tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko określo-
nemu wspólnikowi może prowadzić egzekucję z majątku osobistego 
tego wspólnika, a także do jego wierzytelności z tytułu udziału w zy-
skach, jeżeli wspólnicy dokonali podziału zysku, może także zająć 
prawo do dokonania podziału zysku oraz prawa przysługujące wspól-
nikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania43. 

Za L. Miroszewskim44 należy wskazać, iż współdziałanie wspól-
ników w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego oraz wyod-
rębnienie majątku (współwłasność łączna) nie determinuje istnienia 
jednostki organizacyjnej. Dopuszczenie jednostki organizacyjnej przez 
prawo (wyodrębnienie organizacyjne) może nastąpić: bezpośrednio 
przez przepis prawny – w przypadku spółki cywilnej brak jest takiego 
przepisu lub też przez odwołanie się do czynności prawnej, z którą 
można łączyć powstanie takiej jednostki – w tym wypadku będzie to 
umowa spółki, która musi mieć walor umowy założycielskiej, gdyż 
tylko wtedy spółka stanie się podmiotem prawa, jako wyodrębniona 
wobec wspólników jednostka organizacyjna. Umowa spółki cywilnej 

                                                                    
41 Wyrok SN z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 191/03, Lex nr 599507. 
42 A. Rycak, [w:] Kodeks pracy. Komentarz do art. 262 k.p., red. Walczak, Warszawa 2015, 
Nb 104–105, Legalis; wyrok SN z dnia 6 lutego 1997 r., I PKN 77/96, OSNP 1997, nr 18, 
poz. 340; wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., I PK 1/07, OSNP 2008, nr 15–16,  
poz. 220; wyrok SN z dnia 4 listopada 2004 r.,I PK 25/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 206; 
postanowienie SN z dnia 3 lutego 1995 r., II CRN 157/94, OSNC 1995, nr 7–8, poz. 116. 
43 H. Pietrzkowski, [w:] Kodeks…., s. 63. 
44 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 33–38. 
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nie ma charakteru umowy założycielskiej, gdyż spółka pozostaje sto-
sunkiem zobowiązaniowym, a „spółka” oznacza albo stosunek prawny 
spółki, albo ogół wspólników, albo majątek wspólny wspólników i jest 
jedynie skrótem językowym.  

Kodeksowe ujęcie spółki cywilnej pozwala traktować ją jako co 
najwyżej wspólnotę interesów. O istnieniu jednostki organizacyjnej de-
cyduje, między innymi, wyodrębnienie organizacyjne. O takowym mo-
żemy mówić, gdy dana jednostka odpowiada za zobowiązania wobec 
pracowników w zasadzie swoim wyodrębnionym majątkiem, nato-
miast nie odpowiadają za nie osobistym majątkiem osoby fizyczne lub 
prawne, które „za nią stoją”, chyba że co innego wynika z przepisów 
prawa lub czynności prawnej. Za zobowiązania spółki cywilnej odpo-
wiadają solidarnie wspólnicy majątkiem wspólnym i majątkami indy-
widualnymi, tak więc nie ma tu mowy o odpowiedzialności spółki jako 
podmiotu, zatem to wspólnicy i tylko oni są zdolni to odpowiedzialno-
ści za zobowiązania, w tym takie, które mogą wynikać ze stosunku 
pracy. Podmiotami praw i obowiązków w stosunkach zewnętrznych 
spółki cywilnej są wspólnicy. Majątek spółki pozostaje przedmiotem 
praw majątkowych wspólników, jest więc ich wspólnym majątkiem. 
Wspólnicy spółki cywilnej mogą zatrudniać pracowników we własnym 
imieniu i są zdolni wobec nich ponosić odpowiedzialność za zobowią-
zania ze stosunku pracy45. 

Istota spółki cywilnej nie zmienia się, gdy cel gospodarczy ozna-
czony w umowie spółki polega na prowadzeniu działalności gospodar-
czej, również takiej, która wymaga utworzenia przedsiębiorstwa. Przez 
prowadzenie działalności gospodarczej spółka cywilna nie staje się 
podmiotowo wyodrębnioną od wspólników jednostką organizacyjną –
nie jest więc pracodawcą. Przedsiębiorstwo służące wspólnej działal-
ności gospodarczej stanowi tylko mienie wspólników, oni zaś pozostają 
podmiotami praw i obowiązków w stosunkach prawnych związanych 
z jego funkcjonowaniem. Koniecznym warunkiem uznania wyodręb-
nionej pod względem organizacyjnym i majątkowym jednostki organi-
zacyjnej za pracodawcę jest zdolność zatrudniania pracowników – 
a więc zdolność do nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków 
pracy. Jednostka taka może być pracodawcą, jedynie wówczas gdy wy-
stępuje we własnym imieniu i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 
za zobowiązania wobec pracowników. Nie wystarczy, aby reprezentant 
jednostki organizacyjnej był upoważniony do czynności prawnych  
w zakresie stosunków pracy, ale jego upoważnienie ma świadczyć  
                                                                    
45 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 35–37. 
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wspólnego wspólników jest niedopuszczalne, zaś egzekucję wszczętą 
uznać należy za bezzasadną. Egzekucja taka pozostaje w oczywistej 
sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego, powinna zatem zostać 
umorzona na podstawie art. 825 pkt 3 in fine k.p.c. 

Spółka cywilna nie może być traktowana w obrocie prawnym 
jako odrębny od wspólników podmiot prawa, który ma własną zdol-
ność prawną i własną zdolność sądową41. W związku z tym, gdy wie-
rzyciel występuje z roszczeniami przeciwko spółce cywilnej powinien 
pozwać wspólników tejże spółki. Jeżeli chce skierować roszczenie do 
majątku objętego współwłasnością łączną, to powinien pozwać wszyst-
kich wspólników, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest prowadzenie 
egzekucji z tego majątku, o czym jednoznacznie przesądza brzmienie 
art. 778 k.p.c., zgodnie z którym do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny 
wydany przeciwko wszystkim wspólnikom 42 . Natomiast wierzyciel 
dysponujący tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko określo-
nemu wspólnikowi może prowadzić egzekucję z majątku osobistego 
tego wspólnika, a także do jego wierzytelności z tytułu udziału w zy-
skach, jeżeli wspólnicy dokonali podziału zysku, może także zająć 
prawo do dokonania podziału zysku oraz prawa przysługujące wspól-
nikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania43. 

Za L. Miroszewskim44 należy wskazać, iż współdziałanie wspól-
ników w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego oraz wyod-
rębnienie majątku (współwłasność łączna) nie determinuje istnienia 
jednostki organizacyjnej. Dopuszczenie jednostki organizacyjnej przez 
prawo (wyodrębnienie organizacyjne) może nastąpić: bezpośrednio 
przez przepis prawny – w przypadku spółki cywilnej brak jest takiego 
przepisu lub też przez odwołanie się do czynności prawnej, z którą 
można łączyć powstanie takiej jednostki – w tym wypadku będzie to 
umowa spółki, która musi mieć walor umowy założycielskiej, gdyż 
tylko wtedy spółka stanie się podmiotem prawa, jako wyodrębniona 
wobec wspólników jednostka organizacyjna. Umowa spółki cywilnej 

                                                                    
41 Wyrok SN z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 191/03, Lex nr 599507. 
42 A. Rycak, [w:] Kodeks pracy. Komentarz do art. 262 k.p., red. Walczak, Warszawa 2015, 
Nb 104–105, Legalis; wyrok SN z dnia 6 lutego 1997 r., I PKN 77/96, OSNP 1997, nr 18, 
poz. 340; wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007 r., I PK 1/07, OSNP 2008, nr 15–16,  
poz. 220; wyrok SN z dnia 4 listopada 2004 r.,I PK 25/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 206; 
postanowienie SN z dnia 3 lutego 1995 r., II CRN 157/94, OSNC 1995, nr 7–8, poz. 116. 
43 H. Pietrzkowski, [w:] Kodeks…., s. 63. 
44 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 33–38. 
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nie ma charakteru umowy założycielskiej, gdyż spółka pozostaje sto-
sunkiem zobowiązaniowym, a „spółka” oznacza albo stosunek prawny 
spółki, albo ogół wspólników, albo majątek wspólny wspólników i jest 
jedynie skrótem językowym.  

Kodeksowe ujęcie spółki cywilnej pozwala traktować ją jako co 
najwyżej wspólnotę interesów. O istnieniu jednostki organizacyjnej de-
cyduje, między innymi, wyodrębnienie organizacyjne. O takowym mo-
żemy mówić, gdy dana jednostka odpowiada za zobowiązania wobec 
pracowników w zasadzie swoim wyodrębnionym majątkiem, nato-
miast nie odpowiadają za nie osobistym majątkiem osoby fizyczne lub 
prawne, które „za nią stoją”, chyba że co innego wynika z przepisów 
prawa lub czynności prawnej. Za zobowiązania spółki cywilnej odpo-
wiadają solidarnie wspólnicy majątkiem wspólnym i majątkami indy-
widualnymi, tak więc nie ma tu mowy o odpowiedzialności spółki jako 
podmiotu, zatem to wspólnicy i tylko oni są zdolni to odpowiedzialno-
ści za zobowiązania, w tym takie, które mogą wynikać ze stosunku 
pracy. Podmiotami praw i obowiązków w stosunkach zewnętrznych 
spółki cywilnej są wspólnicy. Majątek spółki pozostaje przedmiotem 
praw majątkowych wspólników, jest więc ich wspólnym majątkiem. 
Wspólnicy spółki cywilnej mogą zatrudniać pracowników we własnym 
imieniu i są zdolni wobec nich ponosić odpowiedzialność za zobowią-
zania ze stosunku pracy45. 

Istota spółki cywilnej nie zmienia się, gdy cel gospodarczy ozna-
czony w umowie spółki polega na prowadzeniu działalności gospodar-
czej, również takiej, która wymaga utworzenia przedsiębiorstwa. Przez 
prowadzenie działalności gospodarczej spółka cywilna nie staje się 
podmiotowo wyodrębnioną od wspólników jednostką organizacyjną –
nie jest więc pracodawcą. Przedsiębiorstwo służące wspólnej działal-
ności gospodarczej stanowi tylko mienie wspólników, oni zaś pozostają 
podmiotami praw i obowiązków w stosunkach prawnych związanych 
z jego funkcjonowaniem. Koniecznym warunkiem uznania wyodręb-
nionej pod względem organizacyjnym i majątkowym jednostki organi-
zacyjnej za pracodawcę jest zdolność zatrudniania pracowników – 
a więc zdolność do nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków 
pracy. Jednostka taka może być pracodawcą, jedynie wówczas gdy wy-
stępuje we własnym imieniu i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 
za zobowiązania wobec pracowników. Nie wystarczy, aby reprezentant 
jednostki organizacyjnej był upoważniony do czynności prawnych  
w zakresie stosunków pracy, ale jego upoważnienie ma świadczyć  
                                                                    
45 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 35–37. 
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o odrębności tej jednostki jako pracodawcy. Dlatego punktem wyjścia 
do rozważań o ewentualnej zdolności przedsiębiorstwa spółki cywilnej 
do zatrudniania pracowników jest kwestia reprezentacji tego przedsię-
biorstwa jako odrębnego od reprezentacji spółki. Czy upoważniony za-
rządca przedsiębiorstwa może działać w imieniu przedsiębiorstwa, 
jako odrębnego podmiotu, czy też zawsze działa w imieniu wspólni-
ków. W ramach współdziałania w dążeniu do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowią-
zany do podejmowania działań zapewniających reprezentację spółki. 
Reprezentacja spółki cywilnej polega na działaniu we wspólnym imie-
niu i na wspólny rachunek wszystkich wspólników. Reprezentant 
przedsiębiorstwa utworzonego w ramach spółki cywilnej musi mieć 
wyraźne umocowanie od wspólników, gdyż dokonując czynności 
prawnych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa, również tych 
które związane są z zatrudnieniem pracowników, działa wyłącznie  
w imieniu wspólników i z bezpośrednimi dla nich skutkami. Jego dzia-
łanie jest więc wycinkiem uprawnień i obowiązków wspólników. Stąd, 
nie można mówić o odrębnej reprezentacji przedsiębiorstwa spółki cy-
wilnej – a co za tym idzie, przedsiębiorstwo utworzone w ramach 
spółki cywilnej nie ma zdolności zatrudniania pracowników we wła-
snym imieniu46. 

Według niektórych przedstawicieli doktryny pracownicy za-
trudnieni przez spółkę cywilną, w której choćby niektórzy wspólnicy 
byli osobami prawnymi, pozostają w stosunku pracy ze wszystkimi 
wspólnikami oraz z tymi spośród nich, którzy mają osobowość prawną, 
stąd też tego rodzaju spółka cywilna jest jednostką organizacyjną  
w rozumieniu art. 3 k.p.47. Takie stanowisko należy uznać za nieupraw-
nione, ponieważ przez uczestnictwo osoby prawnej jako wspólnika 
spółka cywilna nie staje się jednostką organizacyjną o odrębnej od 
wspólników podmiotowości w zakresie stosunków pracy. Błędne zdaje 
się być również zapatrywanie, jakoby zatrudnieni w takiej spółce pra-
cownicy, których pracodawcą są występujący łącznie wszyscy wspól-
nicy, mają nadto tylu pracodawców, ile osób prawnych jest jej uczest-
nikami. Osoby prawne występowałyby jakoby pracodawcy w podwój-
nej roli – razem z pozostałymi wspólnikami, osobami fizycznymi oraz 
samodzielnie. To niejasne rozwiązanie staje się jeszcze bardziej zło-
żone, jeśli zważyć, że osoba prawna realizowałaby w każdej z tych ról 

                                                                    
46 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 36–38. 
47 T. Liszcz, Pojęcie zakładu pracy w według polskiego prawa pracy, „Annales Universi-
tatis Mariae Curie-Skłodowska” 1980, vol. XXVII, s. 124–125. 
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odmienne interesy. Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że spółka 
cywilna jest jednostką organizacyjną, a przeto pracodawcą, gdy wśród 
wspólników znajduje się osoba prawna. Umowa spółki cywilnej nie 
służy tworzeniu jednostki organizacyjnej jako podmiotu prawa, nieza-
leżnie od tego, kto jest stroną tej umowy. Spółka cywilna, również  
z udziałem osób prawnych nie ma podmiotowości prawnej w zakresie 
stosunków pracy, a przymiot pracodawcy przysługuje wspólnikom48. 

Wspólnicy (czy wspólnicy–przedsiębiorcy) tworzący spółkę cy-
wilną nie są indywidualnymi pracodawcami pracownika, lecz każdy 
z nich działa jako pracodawca, tylko dlatego że jest w umowie spółki 
cywilnej i pozwala mu na to umowa spółki oraz ustawa. Pojęcie praco-
dawcy, przy określonej konwencji, nie może być całkowicie oderwane 
od podmiotowości (osobowości) prawnej, chodzi wszak o zakotwicze-
nie odpowiedzialności w określonym majątku, stąd wskazuje się tu na 
wspólników jako uprawnionych do działania za pracodawcę i odpowie-
dzialnych za pracodawcę, co nie znaczy, że pracodawcą jest tyle pod-
miotów ilu jest wspólników w spółce. W spółce cywilnej wspólnikiem 
może być nawet osoba prawna, co nie znaczy, że jest ona samodzielnym 
czy odrębnym podmiotowo pracodawcą dla pracownika49. 

Podejmowanie czynności procesowych ma fundamentalne zna-
czenie dla wszystkich wspólników spółki cywilnej, bo wynik sporu 
może prowadzić do powstania po ich stronie solidarnej odpowiedzial-
ności za zobowiązania. Zobowiązania spoczywające na wspólnikach 
spółki cywilnej nie są bowiem zobowiązaniami spółki, bo ta nie jest wy-
posażona w podmiotowość prawną i nie ma własnego „wyodrębnio-
nego” majątku, lecz zobowiązaniami wspólników, regulowanymi z ich 
majątku wspólnego i osobistego50. 

Co do zasady każdy ze wspólników jest umocowany do repre-
zentowania spółki tylko w granicach nieprzekraczających zakresu zwy-
kłych czynności spółki. Ponieważ umocowanie do reprezentowania 
spółki wynika z przepisu ustawy, wspólnik reprezentuje spółkę jako 
przedstawiciel ustawowy wszystkich wspólników 51 . Taka podstawa 
przedstawicielstwa obowiązuje we wszystkich przypadkach, gdy 
prawo reprezentowania spółki jest związane z prawem prowadzenia 

                                                                    
48 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 39. 
49 Wyrok SN z dnia 13 marca 2012 r., II PK 170/11, Legalis nr 491864. 
50 Wyrok SN z dnia 17 lipca 2007 r., II UK 278/06, OSNP 2008, nr 17–18, poz. 268. 
51  S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław 1976, s. 822;  
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009, s. 237. 
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o odrębności tej jednostki jako pracodawcy. Dlatego punktem wyjścia 
do rozważań o ewentualnej zdolności przedsiębiorstwa spółki cywilnej 
do zatrudniania pracowników jest kwestia reprezentacji tego przedsię-
biorstwa jako odrębnego od reprezentacji spółki. Czy upoważniony za-
rządca przedsiębiorstwa może działać w imieniu przedsiębiorstwa, 
jako odrębnego podmiotu, czy też zawsze działa w imieniu wspólni-
ków. W ramach współdziałania w dążeniu do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowią-
zany do podejmowania działań zapewniających reprezentację spółki. 
Reprezentacja spółki cywilnej polega na działaniu we wspólnym imie-
niu i na wspólny rachunek wszystkich wspólników. Reprezentant 
przedsiębiorstwa utworzonego w ramach spółki cywilnej musi mieć 
wyraźne umocowanie od wspólników, gdyż dokonując czynności 
prawnych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa, również tych 
które związane są z zatrudnieniem pracowników, działa wyłącznie  
w imieniu wspólników i z bezpośrednimi dla nich skutkami. Jego dzia-
łanie jest więc wycinkiem uprawnień i obowiązków wspólników. Stąd, 
nie można mówić o odrębnej reprezentacji przedsiębiorstwa spółki cy-
wilnej – a co za tym idzie, przedsiębiorstwo utworzone w ramach 
spółki cywilnej nie ma zdolności zatrudniania pracowników we wła-
snym imieniu46. 

Według niektórych przedstawicieli doktryny pracownicy za-
trudnieni przez spółkę cywilną, w której choćby niektórzy wspólnicy 
byli osobami prawnymi, pozostają w stosunku pracy ze wszystkimi 
wspólnikami oraz z tymi spośród nich, którzy mają osobowość prawną, 
stąd też tego rodzaju spółka cywilna jest jednostką organizacyjną  
w rozumieniu art. 3 k.p.47. Takie stanowisko należy uznać za nieupraw-
nione, ponieważ przez uczestnictwo osoby prawnej jako wspólnika 
spółka cywilna nie staje się jednostką organizacyjną o odrębnej od 
wspólników podmiotowości w zakresie stosunków pracy. Błędne zdaje 
się być również zapatrywanie, jakoby zatrudnieni w takiej spółce pra-
cownicy, których pracodawcą są występujący łącznie wszyscy wspól-
nicy, mają nadto tylu pracodawców, ile osób prawnych jest jej uczest-
nikami. Osoby prawne występowałyby jakoby pracodawcy w podwój-
nej roli – razem z pozostałymi wspólnikami, osobami fizycznymi oraz 
samodzielnie. To niejasne rozwiązanie staje się jeszcze bardziej zło-
żone, jeśli zważyć, że osoba prawna realizowałaby w każdej z tych ról 

                                                                    
46 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 36–38. 
47 T. Liszcz, Pojęcie zakładu pracy w według polskiego prawa pracy, „Annales Universi-
tatis Mariae Curie-Skłodowska” 1980, vol. XXVII, s. 124–125. 
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odmienne interesy. Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że spółka 
cywilna jest jednostką organizacyjną, a przeto pracodawcą, gdy wśród 
wspólników znajduje się osoba prawna. Umowa spółki cywilnej nie 
służy tworzeniu jednostki organizacyjnej jako podmiotu prawa, nieza-
leżnie od tego, kto jest stroną tej umowy. Spółka cywilna, również  
z udziałem osób prawnych nie ma podmiotowości prawnej w zakresie 
stosunków pracy, a przymiot pracodawcy przysługuje wspólnikom48. 

Wspólnicy (czy wspólnicy–przedsiębiorcy) tworzący spółkę cy-
wilną nie są indywidualnymi pracodawcami pracownika, lecz każdy 
z nich działa jako pracodawca, tylko dlatego że jest w umowie spółki 
cywilnej i pozwala mu na to umowa spółki oraz ustawa. Pojęcie praco-
dawcy, przy określonej konwencji, nie może być całkowicie oderwane 
od podmiotowości (osobowości) prawnej, chodzi wszak o zakotwicze-
nie odpowiedzialności w określonym majątku, stąd wskazuje się tu na 
wspólników jako uprawnionych do działania za pracodawcę i odpowie-
dzialnych za pracodawcę, co nie znaczy, że pracodawcą jest tyle pod-
miotów ilu jest wspólników w spółce. W spółce cywilnej wspólnikiem 
może być nawet osoba prawna, co nie znaczy, że jest ona samodzielnym 
czy odrębnym podmiotowo pracodawcą dla pracownika49. 

Podejmowanie czynności procesowych ma fundamentalne zna-
czenie dla wszystkich wspólników spółki cywilnej, bo wynik sporu 
może prowadzić do powstania po ich stronie solidarnej odpowiedzial-
ności za zobowiązania. Zobowiązania spoczywające na wspólnikach 
spółki cywilnej nie są bowiem zobowiązaniami spółki, bo ta nie jest wy-
posażona w podmiotowość prawną i nie ma własnego „wyodrębnio-
nego” majątku, lecz zobowiązaniami wspólników, regulowanymi z ich 
majątku wspólnego i osobistego50. 

Co do zasady każdy ze wspólników jest umocowany do repre-
zentowania spółki tylko w granicach nieprzekraczających zakresu zwy-
kłych czynności spółki. Ponieważ umocowanie do reprezentowania 
spółki wynika z przepisu ustawy, wspólnik reprezentuje spółkę jako 
przedstawiciel ustawowy wszystkich wspólników 51 . Taka podstawa 
przedstawicielstwa obowiązuje we wszystkich przypadkach, gdy 
prawo reprezentowania spółki jest związane z prawem prowadzenia 

                                                                    
48 L. Miroszewski, Czy spółka…, s. 39. 
49 Wyrok SN z dnia 13 marca 2012 r., II PK 170/11, Legalis nr 491864. 
50 Wyrok SN z dnia 17 lipca 2007 r., II UK 278/06, OSNP 2008, nr 17–18, poz. 268. 
51  S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław 1976, s. 822;  
A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009, s. 237. 
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jej spraw, niezależnie od tego, czy realizowane jest na zasadach okre-
ślonych w ustawie czy w umowie spółki52. Aczkolwiek Kodeks cywilny 
w żadnym miejscu nie zawiera definicji zwykłych czynności spółki, 
ocena, czy dana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu, czy też 
nie, zależy od konkretnych okoliczności.  

W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowany jest pogląd, 
że podejmowanie w sprawie sądowej czynności procesowych ze skut-
kiem dla wszystkich wspólników spółki cywilnej przekracza zwykły za-
rząd, wobec czego nie jest możliwe wykonywanie ich przez jednego ze 
wspólników53. Prowadzi to do wniosku, że spółkę reprezentują wszy-
scy jej wspólnicy, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników 
wprowadzają odmienne uregulowania w tym zakresie. Przepis art. 866 
k.c. nie precyzuje, w jakim zakresie umowa spółki oraz uchwała wspól-
ników mogą odmiennie kształtować prawo reprezentowania spółki. 
Umowa z pewnością może je regulować w sposób generalny, mający 
zastosowanie do wszystkich czynności reprezentowania spółki. Okre-
ślenie prawa reprezentowania w uchwale wspólników może mieć wy-
miar ogólny (wtedy w istocie stanowi zmianę umowy spółki, a więc po-
winna spełniać jej warunki) albo wymiar konkretny, czyli odnosić 
wskazane w uchwale zasady tylko do dokonania określonej czynno-
ści54.  

Odmiennym zagadnieniem od sposobu podejmowania przez 
wspólników w sprawie sądowej czynności procesowych jest prawi-
dłowe oznaczenie stron procesu (uczestników postępowania). W przy-
padku spółki cywilnej, potrzeba prawidłowego oznaczenia jego strony, 
którą nie jest ani jeden ze wspólników (chociażby uprawniony do re-
prezentacji), ani też spółka cywilna, lecz wszyscy jej wspólnicy55, wy-
nika z faktu, iż po stronie wspólników spółki cywilnej zachodzi współ-
uczestnictwo materialne konieczne, co stwarza legitymację procesową 
łączną, wymagającą występowania wszystkich wspólników w charak-
terze strony56. 

                                                                    
52  K. Kopaczyńska-Pieczniak, [w:] Komentarz do art. 866 Kodeksu cywilnego,  
red. A. Kidyba, Warszawa 2010, Lex. 
53 Uchwała SN (7) z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63. 
54 Postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14, OSNAPiUS 2015, nr 11,  
poz. 155. 
55 Postanowienie SN z dnia 17 czerwca 2014 r., II UZ 34/14, OSNAPiUS 2015, nr 11,  
poz. 155. 
56 Uchwała SN z dnia 9 lutego 2011 r., III CZP 130/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 100. 

Reasumując, podmiotem wszelkich praw i obowiązków wyni-
kających ze stosunku pracy są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Skła-
dając oświadczenia woli czy też wykonując zobowiązania, czynią to  
w imieniu własnym, nie zaś imieniu spółki cywilnej. Jakkolwiek należy 
dostrzegać autonomię prawa pracy względem innych gałęzi prawa  
(a wskutek tego – dopuszczam możliwość nadawania innego brzmienia 
pojęciom stosowanym na gruncie prawa pracy), to jednak należy przy-
jąć, iż wykładnia pojęć znajdujących się w ramach pewnego systemu 
prawnego nie powinna naruszać spójności tegoż systemu, czy co bar-
dziej niebezpieczne być dokonywana contra legem. Wydaje się, że taka 
właśnie rozszerzająca wykładnia art. 3 k.p. (tj. uznająca spółkę cywilną 
za pracodawcę) pozostaje w dysharmonii przede wszystkim z proce-
durą cywilną, która przecież ma służyć ochronie uprawnień przyzna-
nych przepisami Kodeksu pracy (można nawet przyznać, że ma charak-
ter komplementarny względem norm materialnoprawnych). Dysonans 
pojęciowy może zatem uniemożliwić realizację praw, a z taką sytuacją 
mielibyśmy do czynienia w przypadku wyroku zasądzającego świad-
czenie na rzecz pracownika od spółki cywilnej. 
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stosunków prawa pracy w roli pracodawców jest dość złożona.  
W przeciwieństwie do osób fizycznych zatrudniających pracowników, 
spółki (z wyjątkiem jednak spółki cywilnej), będąc podmiotami prawa 
cywilnego o złożonej strukturze, są uwikłane w różne problemy prawa 
pracy, których rozstrzygnięcie przekłada się na praktykę. Zagadnienia 
te dają się pogrupować w co najmniej trzy kategorie. Pierwsza grupa 
problemów odnosi się do ustalenia kryteriów decydujących o tym, jakie 
jednostki organizacyjne mogą występować w roli pracodawcy.  
W dalszej kolejności rozstrzygnięcia wymagać będzie prawidłowe 
ustalenie legitymacji czynnej w procesach pracowniczych z udziałem 
jednostek organizacyjnych występujących w roli pracodawców. 
Osobną problematyką jest natomiast osadzenie powyższych rozważań 
na gruncie regulacji prawnych odnoszących się do statusu oddziału 
przedsiębiorcy zagranicznego.   

Zdolność do występowania w stosunkach pracy w charakterze 
pracodawcy określa art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t. j. D.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. zwany dalej w skrócie k.p.) 
statuujący zasadę, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby 
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrud-
niają one pracowników. Na wstępie należy wyjaśnić, że dość niefor-
tunne określenie „jeśli zatrudniają one pracowników” nie jest interpre-
towane w doktrynie kategorycznie. Sens tego sformułowania polega na 
tym, że pracodawcą nie może być podmiot lub jednostka organizacyjna, 
która nie zatrudniała choćby jednego pracownika. Nawet po zakończe-
niu stosunku pracy były pracodawca nie traci wobec swojego byłego 
pracownika statusu pracodawcy. W większości przypadków z miana 
pracodawcy będzie jednak korzystać ten podmiot, który pozostaje ak-
tualnie stroną istniejącego stosunku pracy. Definicja zdolności praco-
dawczej jest więc ujęta w kodeksie pracy bardzo szeroko. Przedsta-
wiona definicja obejmuje zakresem zastosowania wszelkie możliwe 
jednostki organizacyjne, choćby niewyposażone w osobowość prawną. 

                                                                    
1 Absolwentka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Adwokat. 
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W roli pracodawcy może zatem występować każdy podmiot prawa cy-
wilnego, włącznie z regulowanymi w art. 331 Kodeksu cywilnego 2 
ułomnymi osobami prawnymi, określanymi jako jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną. Jednakże, teza, w myśl której tylko istniejące podmioty 
prawa cywilnego wyposażone w zdolność prawną mogą być praco-
dawcą, nie wyczerpuje całości zagadnienia. Porównanie treści art. 3 k.p. 
z art. 331 k.c. prowadzi do wniosku, że stroną stosunku pracy może być 
także jednostka, która nie ma zdolności prawnej. Art. 331 k.c. stawia wy-
móg dla możności przypisania jednostce organizacyjnej zdolności 
prawnej. Asumpt do stwierdzenia, że jednostka organizacyjna ma zdol-
ność prawną daje istnienie przepisu ustawy wyraźnie stwarzającego jej 
możność nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia 
pozywaną. Takie prawne umocowanie można odnaleźć np. w art. 8 Ko-
deksu spółek handlowych w odniesieniu do spółek osobowych lub  
w art. 6 ustawy o własności lokali3, odwołującym się do statusu praw-
nego wspólnot mieszkaniowych. Art. 3 k.p. nie powiela jednak prze-
słanki z art. 331 k.c. Jest w nim mowa jedynie o jednostkach organiza-
cyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Ustawodawca nie za-
strzegł przy okazji odwoływania się do pojęcia jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej, że muszą być one wyposażone  
w zdolność prawną. W rezultacie konstrukcja definicji pracodawcy  
w kodeksie pracy jest niezwykle pojemna, odnosi się nie tylko do ułom-
nych osób prawnych, ale też do jednostek wewnętrznych osób praw-
nych, nie mających osobowości prawnej, ani zdolności prawnej, np. od-
działów osób prawnych lub ułomnych osób prawnych. Należy tę sytu-
ację postrzegać jako wyjątkową. Okazuje się bowiem, że jednostka or-
ganizacyjna, która nie może działać samodzielnie jako podmiot sto-
sunku prawnego w obrocie cywilnoprawnym sensu strico, będąc pozba-
wiona możności zawierania jakichkolwiek umów, może jednak funk-
cjonować jako strona stosunku pracy4. Dość przypomnieć, że np. od-
dział spółki handlowej nie może w imieniu własnym zawrzeć umów 
sprzedaży lub dostawy, może jednak – pod pewnymi warunkami, 
o czym dalej będzie mowa – zgodnie z prawem zatrudnić pracowników. 
W literaturze prawa pracy jednostki organizacyjne podmiotów prawa 
                                                                    
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. 
zwany dalej k.c. 
3 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze 
zm. 
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1991 roku, sygn. I PRN 47/91, OSP 1992 
nr 7, str. 320; wyrok SN z dnia 6 czerwca 2012, sygn. III PK 81/11, Legalis nr 537282. 
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3 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 ze 
zm. 
4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1991 roku, sygn. I PRN 47/91, OSP 1992 
nr 7, str. 320; wyrok SN z dnia 6 czerwca 2012, sygn. III PK 81/11, Legalis nr 537282. 
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niemające osobowości prawnej ani zdolności prawnej, choć zatrudnia-
jące pracowników, nazywa się pracodawcami wewnętrznymi5.  

Powyższe wywody trzeba uzupełnić także o uwagę, że gdy cho-
dzi o spółkę cywilną, która nie ma własnej podmiotowości prawnej, bę-
dąc zaledwie umową między co najmniej dwiema osobami fizycznymi, 
zdolność do bycia stroną stosunków pracy mają wszyscy wspólnicy 
spółki cywilnej łącznie. Nie ma także wyjątku od zasady, że wszyscy 
wspólnicy powinni dla skuteczności czynności prawnej uczestniczyć  
w składaniu oświadczenia woli o wstąpieniu w stosunek pracy, gdy je-
den ze wspólników spółki cywilnej występowałby w imieniu innego 
wspólnika spółki, wyrażając za niego wolę zawarcia umowy. Reprezen-
towany wspólnik, jedynie fizycznie nieobecny, składałby własne 
oświadczenie woli przez swojego pełnomocnika. W braku oświadczeń 
woli, które pochodziłyby od wszystkich wspólników, umowę należa-
łoby oceniać jako niezawartą. Spółka cywilna powinna być pominięta 
w tej części rozważań doktryny, które dotyczą zdolności jednostek we-
wnętrznych do bycia pracodawcą, bo podmiotami mogącymi działać  
w roli pracodawców będą tylko wszyscy wspólnicy, niezależnie od tego, 
gdzie prowadzą oni działalność gospodarczą i bez względu na to, czy 
miejsc tych jest więcej niż jedno, czy nie. W rezultacie można uznać, że 
status spółki cywilnej występującej w roli pracodawcy nie różni się od 
statusu osoby fizycznej działającej jako pracodawca. W dalszych roz-
ważaniach spółka cywilna jest pominięta, jako że nie stanowi jednostki 
organizacyjnej.  

W realiach obrotu powstaje pewnego rodzaju konkurencja mię-
dzy wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi o możliwość przy-
pisania im zdolności pracodawczej. O ile nie będzie wątpliwości, jaki 
podmiot występuje w roli pracodawcy w przypadku podmiotów  
o strukturze jednolitej, nie mających wyodrębnionych wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych, o tyle komplikacje i ryzyko popełnienia błę-
dów pojawiać się będą wtedy, gdy potencjalnie dwie jednostki organi-
zacyjne będą mogły być pracodawcami, np. osoba prawna i jej oddział. 
Kryteria określone w art. 3 k.p. z uwagi na ich ogólnikowość będą bo-
wiem spełniały nie tylko wszystkie spółki handlowe jako takie, ale po-
nadto ich wyodrębnione struktury wewnętrzne. Jako że prawo pracy 
nie dopuszcza możliwości podziału statusu pracodawcy na dwie lub 
więcej jednostki organizacyjne, konieczne staje się za każdym razem 

                                                                    
5 P. Korus, Pojęcie pracodawcy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red. A. Sobczyka, 
Warszawa 2015, s. 9. 
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precyzyjne wskazanie, kto występuje w danym stosunku pracy w cha-
rakterze pracodawcy. Rozstrzygnięcie tej kwestii daje impuls dla pod-
jęcia dalszych rozważań doktryny i praktyki.  

Pod pojęciem oddziału spółki rozumie się w świetle art. 5 pkt. 4 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej6 wyodrębnioną i samo-
dzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywaną 
przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miej-
scem wykonywania działalności. Definicje oddziału spółki wprowadzał 
art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej7 oraz prze-
pisy ustawy prawo bankowe8. Powołane w dalszej kolejności regulacje 
mają jednak charakter lex specialis i nie zmieniają założeń zasadniczego 
unormowania z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od-
dział spółki krajowej jest w znaczeniu organizacyjnym i gospodarczym 
osobnym tworem, choć w sensie podmiotowym stanowi część spółki, 
nie posiadającym własnej zdolności prawnej, zdolności do czynności 
prawnych, a także jest zasadniczo pozbawiony zdolności sądowej i re-
jestracyjnej9. Ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie podlega 
bowiem oddział krajowej spółki handlowej w charakterze osobnego 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oddział spółki kra-
jowej może figurować w rejestrze przedsiębiorców wyłącznie jako 
część przedsiębiorcy. W konsekwencji oddział spółki mającej siedzibę 
na terytorium Rzeczpospolitej Polski nie posiada statusu przedsię-
biorcy, zaś jego działalność ma charakter zależny wobec podmiotu, 
który współtworzy. Działanie oddziału spółki prowadzić może jedynie 
do nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań przez przedsiębiorcę10. 
Co do zasady nie może on nabywać własnych praw i zaciągać własnych 
zobowiązań. Choć zazwyczaj oddział spółki krajowej prowadzi własną 
księgowość, jest wyposażony w majątek i osobne kierownictwo, pozo-
staje ściśle związany z działalnością przedsiębiorcy, którego współtwo-
rzy. Nie należy też wyciągać zbyt daleko idących wniosków z regulacji 

                                                                    
6  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,  
Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 
7 Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1348 ze zm. 
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, Dz.U. z 2015 roku, poz. 128  
ze zm. 
9 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt II CSK 25/07, 
OSNC 2008 nr 5, poz. 52, str. 86; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2013 
roku, sygn. akt I CZ 34/13, OSNC 2014, poz. 7, str. 50. 
10  P. Pawlonka, Oddział przedsiębiorcy w procesie cywilnym, „Monitor Prawniczy”,  
nr 13/2010, s. 731. 
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niemające osobowości prawnej ani zdolności prawnej, choć zatrudnia-
jące pracowników, nazywa się pracodawcami wewnętrznymi5.  
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5 P. Korus, Pojęcie pracodawcy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red. A. Sobczyka, 
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6  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,  
Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm. 
7 Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1348 ze zm. 
8 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe, Dz.U. z 2015 roku, poz. 128  
ze zm. 
9 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt II CSK 25/07, 
OSNC 2008 nr 5, poz. 52, str. 86; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2013 
roku, sygn. akt I CZ 34/13, OSNC 2014, poz. 7, str. 50. 
10  P. Pawlonka, Oddział przedsiębiorcy w procesie cywilnym, „Monitor Prawniczy”,  
nr 13/2010, s. 731. 
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właściwości przemiennej z art. 33 Kodeksu postępowania cywilnego11. 
Oddział spółki lub zakład nie nabywają na jego podstawie zdolności są-
dowej w sprawach majątkowych przeciwko przedsiębiorcy. Przepis 
ten należy interpretować wyłącznie w znaczeniu technicznym, mają-
cym na celu ułatwienie stronie przeciwnej względem przedsiębiorcy 
pozywanie go w sprawach o roszczenia majątkowe.   

Na tle tak jednoznacznej linii orzeczniczej i poglądów doktryny 
w przedmiocie braku podmiotowości prawnej oddziału spółki krajowej 
wyjaśnienia wymaga zjawisko i zasady autonomicznego funkcjonowa-
nia tych jednostek organizacyjnych w obrocie prawa pracy. W pierw-
szej kolejności pojawia się problem prawnego umocowania oddziałów 
spółek do działania we własnym imieniu jako strona stosunku pracy. 
Jakie regulacje wewnętrzne powinny zostać podjęte przez spółkę, aby 
można było uznać, że oddział spółki został wyposażony w prawo dzia-
łania w imieniu własnym na gruncie stosunków prawa pracy? Teore-
tycznie możliwych jest kilka rozwiązań. Można byłoby przyjąć, że za-
rząd spółki lub inny organ wykonawczy podejmowałby uchwałę ze-
zwalającą oddziałowi na zatrudnianie pracowników we własnym imie-
niu. Inne prawdopodobne rozwiązanie mogłoby polegać na udzieleniu 
upoważnienia kierownictwu oddziału do zawierania stosunków pracy. 
Upoważnienie oddziału mogłoby także czerpać źródło w woli organu 
uchwałodawczego spółki, tj. w woli wspólników, wyrażonej w formie 
oraz czyniącej zadość większości wymaganej przez akt założycielski do 
podjęcia uchwały.  

Upoważnienie kierownictwa oddziału spółki nie stwarza mu 
możliwości samodzielnego działania. Ewentualna czynność prawna 
upoważniająca kierownictwo do zawierania umów o pracę tworzyłaby 
jedynie relację prawną między spółką a osobą upoważnioną, pozosta-
jąc bez wpływu na całokształt uprawnień służących jednostce we-
wnętrznej spółki. W rezultacie umowy zawarte na podstawie takiego 
upoważnienia byłyby de facto umowami ze spółką, a działanie kierow-
nictwa byłoby interpretowane jako reprezentacja spółki. Uprawnienie 
kierownika w takim przypadku odpowiadałoby prawom prokurenta 
spółki.  

W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się prymat stano-
wiska, zgodnie z którym umocowanie oddziału spółki do działania we 
własnym imieniu na gruncie prawa pracy powinno zostać udzielone 
wyraźnie w akcie wewnętrznym spółki, zatem powinno pochodzić od 

                                                                    
11  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego,  
Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., zwana dalej k.p.c. 
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jej wspólników12. Tytułem przykładu do takich regulacji wylicza się: 
akt powołujący do życia spółkę (statut lub umowa) lub inną jednostkę 
organizacyjną lub wewnętrzny regulamin organizacyjny podmiotu. Je-
śli chodzi o państwowe jednostki organizacyjne Skarbu Państwa i jed-
nostki samorządowe, autonomia jednostki wewnętrznej może być za-
strzeżona w ustawie. W odniesieniu do Skarbu Państwa nasuwa się 
wszakże uwaga, że jest to jedyny podmiot wyposażony w osobowość 
prawną, który nie będzie występować w roli pracodawcy, gdyż w jego 
imieniu w ramach sektora państwowego pracodawcami będą staciones 
fisci13. Jako egzemplifikację tej tezy można by podać uchwałę Sądu Na-
wyższego z dnia 23 maja 1993 roku14, w której stwierdza się, że w roli 
pracodawcy dla osób zatrudnionych w sądach i prokuraturach nie jest 
państwo ani Ministerstwo Sprawiedliwości, ale konkretny sąd lub pro-
kuratura15. W każdym jednak przypadku wymaga się wyraźnego mery-
torycznego umocowania w akcie powołującym jednostkę do działania 
autonomicznie względem podmiotu, który oddział współtworzy.  

Jednakże przyznanie możliwości samodzielnego zatrudniania 
pracowników, aby było skuteczne, powinno być zwieńczeniem wyod-
rębnienia oddziału. Sam fakt wypracowania przez jednostkę we-
wnętrzną względnej autonomii majątkowej lub finansowej i organiza-
cyjnej nie wystarcza, aby mogła ona być pracodawcą16. Podobnie fakt 
wypłacania wynagrodzeń za pracę pracownikom zatrudnionym przez 
spółkę nie będzie powodować, że oddział stanie się wskutek tych dzia-
łań stroną umowy o pracę17. Należy mieć też na uwadze, że bez odręb-
ności i wystarczającej samodzielności jednostki wewnętrznej nie by-
łoby w ogóle możliwe znalezienie innego niż spółka potencjalnego pod-
miotu działającego jako strona stosunku pracy. Przesłanka wystarcza-
jącej autonomiczności oraz umocowanie do działania w imieniu spółki 
powinny być spełnione kumulatywnie, żeby było możliwe rozważanie 
nadania określonej jednostce statusu pracodawcy.  

 
                                                                    
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2013 roku I PK 282/12, Legalis 747311. 
13 T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis 2009, s. 105.  
14 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1993 roku sygn. I PZP 30/93, OSNCP 
nr 6, poz. 123. 
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 roku, I PRN 101/95, OSNAPiUS 
1997 nr 7 poz. 112. 
16  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 roku, sygn.  
III AUa 638/12, Legalis 719402. 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 roku, sygn. I PKN 494/99, OSNAPiUS 
2001, nr 12, poz. 409. 
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12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2013 roku I PK 282/12, Legalis 747311. 
13 T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis 2009, s. 105.  
14 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1993 roku sygn. I PZP 30/93, OSNCP 
nr 6, poz. 123. 
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 roku, I PRN 101/95, OSNAPiUS 
1997 nr 7 poz. 112. 
16  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 roku, sygn.  
III AUa 638/12, Legalis 719402. 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 roku, sygn. I PKN 494/99, OSNAPiUS 
2001, nr 12, poz. 409. 
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Powyższe otwiera kolejne szerokie pole do rozważań nauki 
prawa pracy. W doktrynie kontrowersje budzi kwestia, w jakie kryteria 
decydują o wyodrębnieniu oddziału spółki. T. Liszcz stoi na stanowi-
sku, że wyodrębnienie majątkowe przejawia się co najmniej  
w wydzieleniu środków na fundusz płac i fundusz socjalny i w prawie 
swobodnego zarządzania tymi funduszami18. Na ogół wymaga się co 
najmniej wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego. Nie stawia się 
natomiast jako warunek zdolności pracodawczej kryterium posiadania 
własnego majątku. Nie jest to jednak stanowisko jednolite, albowiem 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2015 roku19, odwołując się 
do literatury prawa pracy, stwierdził, że wystarczające dla zdolności 
pracodawczej jest wyodrębnienie organizacyjne oraz umocowanie do 
samodzielnego działania. W uzasadnieniu zaznaczono, że przypadki 
wyodrębnienia majątkowego będą rzadsze, gdyż na ogół jednostki or-
ganizacyjne nie są właścicielami mienia, które należy bezpośrednio do 
spółki lub innego podmiotu, który jednostka współtworzy. Trzeba jed-
nak zauważyć, że czym innym jest osobne źródło finansowania, czym 
innym zaś posiadanie własnego majątku. Nie trzeba być właścicielem 
mienia, aby móc gospodarować własnymi środkami pieniężnymi, co 
jest jednoznaczne z autonomią finansową.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że kwalifikacja jednostki wewnętrz-
nej spółki jako spełniającej kryteria zastrzeżone dla oddziału, wyra-
żone w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
sugeruje, że jednostka ma wystarczającą odrębność, aby zachować 
swobodę kreowania stosunku pracy. Jeśli bowiem do przesłanek wa-
runkujących stwierdzenie, że jednostka jest oddziałem należy m. in. od-
rębność i samodzielność organizacyjna i wykonywanie działalności 
poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem jej prowadzenia, 
już na etapie subsumpcji danej jednostki pod pojęcie oddziału stwier-
dza się jego niezbędną autonomię. Z reguły także prowadzenie działal-
ności w pewnej odległości od głównego miejsca albo siedziby stanowi 
impuls dla wytworzenia się wystarczającej samodzielności jednostki. 
Skoro działalność znajduje się w pewnej odległości od siedziby lub za-
kładu głównego ekonomia zarządzania skłania do wypracowania indy-
widualnych źródeł finansowania i własnej organizacji pracy. Zwykle 
będzie wówczas spełnione także kryterium osobnego źródła finanso-
wania.  

                                                                    
18 T. Liszcz, Prawo…, s. 107 
19  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2015 roku, sygn. akt II PK 88/14,  
Legalis 1242118. 
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Wyjątkowe rozwiązania odnoszące się do zdolności pracowni-
czej jednostek wewnętrznych ustawodawca przenosi na grunt prawa 
procesowego. Art. 460 § 1 k.p.c. stanowi, że każda jednostka organiza-
cyjna będąca pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. ma zdolność sądową, 
chociażby nie miała osobowości prawnej. Podobnie jak w przypadku 
zdolności prawnej tych jednostek legislator zdecydował się na ukształ-
towanie swoistej warunkowej konstrukcji zdolności sądowej, dodat-
kowo ograniczonej do spraw z zakresu prawa pracy. Powyższa regula-
cja ma niezwykłe znaczenie w praktyce. Nieprawidłowe oznaczenie 
podmiotu, który bierze udział w procesie pociąga za sobą daleko idące 
konsekwencje. Na etapie badania braków formalnych pozwu błędne 
wskazanie jednostki, która nie ma zdolności sądowej w sprawach pra-
cowniczych skutkuje odrzuceniem pozwu w trybie art. 199 § 1 pkt 3 
k.p.c. W dalszym stadium postępowania następującym po zbadaniu 
braków formalnych, nawet po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy 
przez sąd drugiej instancji mylne pozwanie jednostki, która nie może 
mieć zdolności sądowej na mocy art. 460 § 1 k.p.c. stwarza niebezpie-
czeństwo podniesienia zarzutu nieważności na podstawie art. 379  
pkt 2 k.p.c. W nieco bardziej skomplikowanej konfiguracji, w której do-
szłoby do prawidłowego oznaczenia jako pozwanego spółki, która jed-
nak nie brałaby udziału w procesie, w którym uczestniczyłaby jej jed-
nostka wewnętrzna, zarzut przysługujący pozwanemu opierałby się na 
nieważności postępowania z powodu pozbawienia możności obrony 
swych praw na zasadzie art. 379 pkt 5 k.p.c. Ostatnie z możliwych za-
grożeń przybierałoby postać orzeczenia sądu oddalającego powództwo 
– w razie gdy powód wytoczyłby pozew przeciwko podmiotowi, który 
co prawda ma zdolność sądową, lecz któremu nie przysługiwałaby le-
gitymacja bierna, np. z uwagi na fakt, że nie był pracodawcą w ramach 
stosunku prawnego, z którego powód wywodzi roszczenie (np. powód 
pozywa oddział spółki, mimo że łączy go stosunek pracy ze spółką lub 
na odwrót).  
 Przedstawiony kształt uregulowania zdolności do zatrudniania 
pracowników odpowiada koncepcji zarządczej pracodawcy. W skrócie 
można scharakteryzować ją jako uzależniającą podmiotowość praco-
dawczą tylko od ustalenia, kto faktycznie organizuje pracę, w oderwa-
niu od istniejących stosunków własnościowych lub majątkowych. An-
tagonistycznym do modelu zarządczego pracodawcy jest ujęcie praco-
dawcy jako podmiotu właścicielskiego, dominujące w regulacjach pań-
stw zachodnioeuropejskich. W drugiej koncepcji o statusie pracodawcy 
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18 T. Liszcz, Prawo…, s. 107 
19  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2015 roku, sygn. akt II PK 88/14,  
Legalis 1242118. 
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decyduje tytuł prawny do przedsiębiorstwa i jego majątku. Wyniku ro-
zumowania nie mogą zmienić rzeczywiste regulacje w sferze organiza-
cji pracy i zarządzania20.   

Prawo pracy stawia mniejsze wymogi względem potencjalnych 
pracodawców niż te, które wynikałyby z ogólnych zasad obrotu cywil-
nego. Zarówno w przypadku osób fizycznych jak i w odniesieniu do jed-
nostek organizacyjnych niewyposażonych w osobowość prawną  
i w zdolność prawną nie przewiduje się wymogu posiadania pełnej 
zdolności do czynności prawnych. O ile w przypadku osób fizycznych 
niemających zdolności do czynności prawnych 21  lub ograniczonych  
w zdolności do czynności prawnych niezbędne do wykonywania praw 
i obowiązków ze stosunków pracy jest współdziałanie przedstawiciela 
ustawowego osoby niemającej pełnej zdolności do czynności praw-
nych, o tyle w przypadku oddziału spółki krajowej jest konieczne ist-
nienie stosownego umocowania ze strony przedsiębiorcy. W obu przy-
padkach osoby fizyczne i oddziały nie mogą działać bez uprzedniego 
uzyskania zezwolenia, przy czym w odniesieniu do oddziału spółki 
przybiera ono swoistą formę. Dostrzegalne są jednak dwie zasadnicze 
różnice w statusie prawnych osób niemających pełnej zdolności do 
czynności prawnych i oddziałów działających w roli pracodawców. Od-
dział krajowej spółki, jeśli otrzyma w akcie wewnętrznym odpowied-
nie umocowanie do działania, może samodzielnie poruszać się w sferze 
stosunków pracy, przeciwnie do osób fizycznych niemających pełnej 
zdolności do czynności prawnych, które za każdym razem, gdy będą 
chciały dokonać czynności prawnej, będą musiały uzyskać zgodę 
przedstawiciela ustawowego pod rygorem uznania czynności dwu-
stronnej za dotkniętą sankcją bezskuteczności zawieszonej. Jego ze-
zwolenie na zawarcie umowy o pracę nie będzie umożliwiało osobie fi-
zycznej pozbawionej pełnej zdolności do czynności prawnej dalszego 
samodzielnego postępowania jako pracodawca. Odnośnie do tych osób 
działają zasady ogólne od art. 10 k.c. do art. 22 k.c. w zw. z art. 300 k.p.  

Zachowując wszelako pewną ostrożność, można zaproponować 
konkluzję, że oddział krajowej spółki korzysta ze zdolności prawnej 
spółki. Sam nie mając tej zdolności na wyłączność, może działać o tyle, 
o ile spółka wyposaży go w atrybuty umożliwiające mu działanie, co 
może nastąpić tylko w granicach zdolności prawnej spółki i tylko  
                                                                    
20 K. Rączka Definicja pracodawcy, [w:] Kodeks Pracy. Komentarz pod red. M. Gersdorf, 
Warszawa wyd. III, LexisNexis 2014, s. 24; T. Liszcz, Prawo…, s. 111. 
21 W doktrynie prawa pracy istnieje spór, czy osoby niemające zdolności do czynności 
prawnych mogą mieć status pracodawcy (por. T. Liszcz, Prawo…, s. 110–112; M. Gers-
dorf, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III). 

w zakresie stosunków prawa pracy. W pozostałych sferach prawa od-
dział krajowej spółki nie korzysta z prawnej autonomiczności. Zdol-
ność prawną oddziału spółki można w tym kontekście określić jako wa-
runkową i ograniczoną.  

Artykuł 3 k.p. wprowadza regulację o charakterze lex specialis 
w stosunku do zasadniczych unormowań kodeksu cywilnego  
w zakresie możności występowania w stosunkach pracy przez jed-
nostki organizacyjne pozbawione osobowościi zdolności prawnej.  
W ślad za rozwiązaniami prawa materialnego podąża prawo proce-
sowe, w którym nadaje się jednostkom wewnętrznym spółek zdolność 
sądową w sprawach pracowniczych, mimo że co do zasady  
w obrocie cywilnoprawnym zdolność prawna im nie służy. Wydaje się, 
że analizowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie zakresu zastoso-
wania przepisów kodeksu pracy i ostatecznie intencją ustawodawcy 
jest ochrona interesów osób zarobkujących. W miarę jak rozszerza się 
zakres zastosowania przepisów prawa pracy, osoby świadczące pracę 
mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, jakie nie są 
dostępne dla osób utrzymujących się z zysków wypracowanych w ra-
mach wykonywania umów cywilnoprawnych.  
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o ile spółka wyposaży go w atrybuty umożliwiające mu działanie, co 
może nastąpić tylko w granicach zdolności prawnej spółki i tylko  
                                                                    
20 K. Rączka Definicja pracodawcy, [w:] Kodeks Pracy. Komentarz pod red. M. Gersdorf, 
Warszawa wyd. III, LexisNexis 2014, s. 24; T. Liszcz, Prawo…, s. 111. 
21 W doktrynie prawa pracy istnieje spór, czy osoby niemające zdolności do czynności 
prawnych mogą mieć status pracodawcy (por. T. Liszcz, Prawo…, s. 110–112; M. Gers-
dorf, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III). 

w zakresie stosunków prawa pracy. W pozostałych sferach prawa od-
dział krajowej spółki nie korzysta z prawnej autonomiczności. Zdol-
ność prawną oddziału spółki można w tym kontekście określić jako wa-
runkową i ograniczoną.  

Artykuł 3 k.p. wprowadza regulację o charakterze lex specialis 
w stosunku do zasadniczych unormowań kodeksu cywilnego  
w zakresie możności występowania w stosunkach pracy przez jed-
nostki organizacyjne pozbawione osobowościi zdolności prawnej.  
W ślad za rozwiązaniami prawa materialnego podąża prawo proce-
sowe, w którym nadaje się jednostkom wewnętrznym spółek zdolność 
sądową w sprawach pracowniczych, mimo że co do zasady  
w obrocie cywilnoprawnym zdolność prawna im nie służy. Wydaje się, 
że analizowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie zakresu zastoso-
wania przepisów kodeksu pracy i ostatecznie intencją ustawodawcy 
jest ochrona interesów osób zarobkujących. W miarę jak rozszerza się 
zakres zastosowania przepisów prawa pracy, osoby świadczące pracę 
mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, jakie nie są 
dostępne dla osób utrzymujących się z zysków wypracowanych w ra-
mach wykonywania umów cywilnoprawnych.  
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Nadużycie osobowości prawnej a zasada równego traktowania 

pracowników – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego  
z 18.09.2014 r., III PK 136/13 

Uwagi wstępne 
Problem nadużycia osobowości prawnej w grupie kapitałowej 

oraz wyodrębniania odcinkowej zdolności pracodawczej spółki domi-
nującej w warunkach rozwoju struktur holdingowych pojawiał się już 
w literaturze prawa pracy, zwłaszcza w ostatnim okresie3. Rozważania 
dotyczyły podmiotowości pracodawczej spółki matki w zbiorowych 
oraz indywidualnych stosunkach pracy w świetle jej faktycznej zdolno-
ści decyzyjnej. Wykorzystywanie koncernowych struktur organizacyj-
nych pozwala skupić ryzyko osobowe i socjalne w wydzielonej jedno-
stce organizacyjnej większego organizmu gospodarczego. Wpływa to 
jednak negatywnie na poziom standardów pracy czy bezpieczeństwo 
socjalne pracowników zatrudnionych w wydzielonym podmiocie. Po-
jawia się pytanie o możliwość odejścia od cywilistycznej koncepcji pod-
miotowości prawnej wobec potrzeby ochrony pracowników. 

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2014 roku4, 
będącym przyczynkiem do niniejszego opracowania, scharakteryzo-
wano zwięźle istotę nadużycia osobowości prawnej, określanej rów-
nież jako „pomijanie osobowości prawnej”, „pomijanie prawnej odręb-
ności osób prawnych” lub „przebijanie welonu korporacyjnego”. Otóż 
na gruncie prawa pracy takie zachowanie polega na tym, że rzeczywisty 
„właściciel” zakładu pracy doprowadza swoim działaniem (przekształ-
cając odpowiednio struktury organizacyjne) do formalnego związania 
pracownika stosunkiem umownym z podmiotem od siebie uzależnio-
nym i pozbawionym uprawnień „właścicielskich”, co może prowadzić 

                                                                    
1 Doktorant, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa  
i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. 
2  Doktorant, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa  
i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego. 
3  P. Czarnecki, Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, War-
szawa 2014, s. 68–97, 214–223; Z. Kubot, Odcinkowa zdolność pracodawcza spółki do-
minującej w grupie kapitałowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 9,  
s. 17–23; M. Raczkowski, Powiązania kapitałowe pracodawcy a stosunek pracy, „Pań-
stwo i Prawo” 2009, nr 3, s. 60–71. 
4 Wyrok SN z dnia 18 września 2014 r., III PK 136/13 (LEX nr 1554335). 
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do obejścia prawa i uniknięcia zobowiązań wobec pracowników. Do-
strzega się potrzebę znalezienia instrumentu przeciwdziałania takim 
praktykom, zwłaszcza w sytuacjach prowadzących do omijania zasady 
równego traktowania pracowników. 
 
Pojęcie pracodawcy w Kodeksie pracy i Konstytucji 
 Zgodnie z art. 3 k.p.5, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, 
choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli 
zatrudniają one pracowników . Za pracodawcę będącego jednostką or-
ganizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje 
osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do 
tego osoba (art. 31 k.p.).  
 W literaturze wskazywano, że ustawodawca przyjął w Kodek-
sie pracy tzw. zarządczą koncepcję pracodawcy, zgodnie z którą praco-
dawcą jest jednostka organizacyjna, której kierownictwo – bez względu 
na posiadanie tytułu majątkowego do zakładu – ma mandat do zarzą-
dzania nią i zatrudniania pracowników. Innymi słowy, istotne jest jedy-
nie to, aby pracodawca posiadał zdolność do zatrudniania pracowni-
ków we własnym imieniu6. Zauważono również, że jest to niekonse-
kwentnie przyjmowane rozwiązanie, bowiem w odniesieniu do zbioro-
wego prawa pracy – w szczególności co do zawierania porozumień 
zbiorowych z art. 9 k.p. – rysuje się raczej koncepcja pracodawcy w uję-
ciu majątkowym7. 
 W większości krajów UE przeważa model pracodawcy odwołu-
jący się do tzw. właścicielskiej koncepcji pracodawcy, gdzie istotny jest 
status właściciela zakładu pracy bądź uprawnionego do dysponowania 
zakładem na podstawie innego tytułu prawnego8. Ten model pozwala 
na poszukiwanie „pracodawcy rzeczywistego”. 
 Pojęcie pracodawcy pojawia się także m.in. w art. 59 ust. 2 Kon-
stytucji, który dotyczy rokowań, zawierania układów zbiorowych 
pracy i innych porozumień między związkami zawodowymi a praco-
dawcami i ich organizacjami. Przyjmuje się, że pojęcie to w przepisie 
konstytucyjnym jest szersze niż w regulacji kodeksowej, za czym prze- 

                                                                    
5 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. 
6  M. Nałęcz, Komentarz do art. 3 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red.  
K. Walczaka, Legalis/el. 2015; P. Korus, Komentarz do art. 3 k.p. [w:] Kodeks pracy. Ko-
mentarz pod red. A. Sobczyka, Legalis/el. 2014. 
7 P. Korus, Komentarz... 
8 M. Nałęcz, Komentarz... 
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3  P. Czarnecki, Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, War-
szawa 2014, s. 68–97, 214–223; Z. Kubot, Odcinkowa zdolność pracodawcza spółki do-
minującej w grupie kapitałowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 9,  
s. 17–23; M. Raczkowski, Powiązania kapitałowe pracodawcy a stosunek pracy, „Pań-
stwo i Prawo” 2009, nr 3, s. 60–71. 
4 Wyrok SN z dnia 18 września 2014 r., III PK 136/13 (LEX nr 1554335). 
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5 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. 
6  M. Nałęcz, Komentarz do art. 3 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red.  
K. Walczaka, Legalis/el. 2015; P. Korus, Komentarz do art. 3 k.p. [w:] Kodeks pracy. Ko-
mentarz pod red. A. Sobczyka, Legalis/el. 2014. 
7 P. Korus, Komentarz... 
8 M. Nałęcz, Komentarz... 
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mawia złożoność faktyczna i prawna procesu rokowań. Przykładowo, 
nie należałoby wyłączać z pojęcia rokowań negocjacji związku zawo-
dowego z kierownictwem grupy przedsiębiorstw9. 
 
Zasada równego traktowania pracowników w polskim prawie 
 Polska Konstytucja10 stanowi w art. 32, że wszyscy są wobec 
prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze pu-
bliczne, a nadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu gospodar-
czym z jakiejkolwiek przyczyny.  Z przepisu konstytucyjnego skierowa-
nego przede wszystkim do ustawodawcy, wynikają dwa ważne ele-
menty zasady równości, mianowicie równość wobec prawa i równość 
w prawie11. W tym miejscu interesuje nas ten drugi aspekt. Chodzi 
w nim o to, aby wyrównywać nierówną rzeczywistą sytuację adresa-
tów norm prawnych i przeciwdziałać wykorzystywaniu przez stronę 
silniejszą swojej przewagi nad podmiotami słabszymi. 
 Zgodnie z kodeksową regulacją art. 112 k.p., pracownicy mają 
równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obo-
wiązków. Jest to zakaz tzw. „zwykłego” nierównego traktowania pra-
cownika, które wystąpi nawet bez stosowania kryteriów dyskrymina-
cyjnych. Równość polega na jednakowym tratowaniu jedynie w takich 
samych okolicznościach istotnych (relewantnych) Wynika z tego, że 
wystąpienie prawnie istotnych okoliczności może uzasadniać niejedna-
kowe prawa za pracę tę samą oraz tak samo wykonywaną12.  
 Jeśli naruszenie ma swoją podstawę w umowie o pracę, to skut-
kiem nierównego traktowania jest nieważność nieprawidłowych po-
stanowień umowy o pracę. Pracownik może domagać się przyznania 
mu uprawnień, których go pozbawiono. Porozumienie rozwiązujące 
umowę o pracę należy traktować jako umowę o pracę, w związku  
z czym postanowienia takiego porozumienia naruszające analizowaną 
zasadę będą również nieważne. Stanowisko takie potwierdził także Sąd 
Najwyższy we wspominanym już wyroku z dnia 18 września 2014 
roku. Można zauważyć tendencję wzrostową w liczbie powództw wy-

                                                                    
9 B. Banaszak, Komentarz do art. 59 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Legalis/el. 2012. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78  
poz. 483 ze zm. 
11 B. Banaszak, Komentarz do art. 32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Legalis/el. 2012. 
12  A. Sobczyk, Komentarz do art. 11[2] k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red.  
A. Sobczyka, Legalis/el. 2014. 
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taczanych z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, chociaż są-
dowe egzekwowanie praw przez pracowników w tym zakresie jest 
wciąż mało popularne. W 2014 roku rozpatrywano w sądach rejono-
wych 912 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, a załatwiono 564 takich spraw, co oznacza 
wzrost o odpowiednio 18 % i 45 % względem poprzedniego roku13. 
Brak jednak danych, czy i ewentualnie ile takich spraw wystąpiło w ra-
mach wielopodmiotowych zgrupowań spółek. 
 
Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego 
 Problem zawarcia porozumienia zbiorowego przez podmiot 
niebędący pracodawcą powstał przy podjęciu uchwały składu siedmiu 
sędziów z dnia 23 maja 2001 roku14. W tej sprawie pakt socjalny został 
zawarty przez organ centralny – zarząd przedsiębiorstwa PKP, w skład 
którego wchodziły poszczególne jednostki organizacyjne w rozumie-
niu art. 31 k.p., choć w obrębie jednej osoby prawnej. Sąd Najwyższy 
uznał jednak, że został on zawarty w imieniu pracodawców i wiąże ich. 
 W uchwale z dnia 23 maja 2006 roku15 w sprawie spółki z o.o. 
prowadzącej galerię handlową przejętej przez bank, rozstrzygnięcie 
dotyczyło pakietu zawartego przez inwestora strategicznego w proce-
sie prywatyzacji. Sąd Najwyższy zauważył, że zmierzając do ustalenia 
„prawdziwego pracodawcy” można posłużyć się metodą „unoszenia za-
słony osobowości prawnej”, gdy faktyczny właściciel zakładu pracy 
(spółka dominująca) nadużywa struktury organizacyjnej w celu for-
malnego związania pracownika umową z podmiotem uzależnionym  
i pozbawionym uprawnień właścicielskich (spółka córka) i uniknięcia 
zobowiązań wobec pracowników. Sąd Najwyższy nie zdecydował się 
jednak na nadanie ww. metodzie w pełni uniwersalnego charakteru. 
Ograniczył się jedynie do zasugerowania możliwości posłużenia się nią 
w zakresie wyznaczonym dyspozycją art. 59 ust. 2 Konstytucji RP. 
 
Poszukiwanie rozwiązania w prawie unijnym 
 Nawiązanie do koncepcji poszukiwania pracodawcy rzeczywi-
stego odnajdujemy w prawie unijnym. W art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 
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13 Ł. Guza, Centrala płaci więcej? To dyskryminacja, „Gazeta Prawna” 2015, nr 54, s. B6. 
14 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 maja 2001 r., III ZP 25/00, OSNP 2002, nr 6, 
poz. 134. 
15 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 maja 2006 r., III PZP 2/06, OSNP 2007,  
nr 3–4, poz. 38. 
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mawia złożoność faktyczna i prawna procesu rokowań. Przykładowo, 
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9 B. Banaszak, Komentarz do art. 59 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Legalis/el. 2012. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78  
poz. 483 ze zm. 
11 B. Banaszak, Komentarz do art. 32 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Legalis/el. 2012. 
12  A. Sobczyk, Komentarz do art. 11[2] k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz pod red.  
A. Sobczyka, Legalis/el. 2014. 
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taczanych z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, chociaż są-
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13 Ł. Guza, Centrala płaci więcej? To dyskryminacja, „Gazeta Prawna” 2015, nr 54, s. B6. 
14 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 maja 2001 r., III ZP 25/00, OSNP 2002, nr 6, 
poz. 134. 
15 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 23 maja 2006 r., III PZP 2/06, OSNP 2007,  
nr 3–4, poz. 38. 
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dawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pra-
cowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub czę-
ści przedsiębiorstw lub zakładów16 pojawia się obok pojęcia „praco-
dawcy” pojęcie „przedsiębiorstwa kontrolującego pracodawcę”. Dyrek-
tywa ta, implementowana do polskiego Kodeksu pracy, ma na celu za-
pewnienie ochrony pracowników w przypadku zmiany pracodawcy 
funkcjonującego na wspólnym rynku. Wynika z niej, że pracodawca 
jako strona stosunku pracy odpowiada za działania przedsiębiorstwa 
go kontrolującego. Nie ma natomiast na poziomie unijnym komplekso-
wej regulacji prawa koncernowego. Pewne szczątkowe regulacje, na-
wet jeśli dotyczą prawa pracy, to daleko im do bycia oparciem dla kon-
cepcji „unoszenia zasłony osobowości prawnej”17. 
 Przepisy antydyskryminacyjne pojawiają się kilkukrotnie  
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)18. I tak, art. 10 
stanowi, że przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia 
dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na wymienione 
kryteria dyskryminacyjne. W art. 19 państwa członkowskie umoco-
wały Unię Europejską do podjęcia środków niezbędnych w celu zwal-
czania wszelkiej dyskryminacji ze względu na kryteria dyskrymina-
cyjne. Natomiast zgodnie z art. 45, zapewnia się swobodę przepływu 
pracowników wewnątrz Unii. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszel-
kiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między 
pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wyna-
grodzenia i innych warunków pracy. Przepis ten odnosi się jednak je-
dynie do sytuacji prawnej pracowników migrujących i dąży do zapew-
nienia równości szans w dziedzinie zatrudnienia dla pracowników mi-
grujących oraz krajowych.  

Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji były przed-
miotem wielu dyrektyw unijnych. W tym miejscu przytoczyć należy dy-
rektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawia-
jącą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrud-

                                                                    
16  Dyrektywa 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych  
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub za-
kładów, Dz.Urz. WE L 82 z 2001 r., s. 16; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
5, t. 4, s. 98. 
17 P. Czarnecki, Odpowiedzialność..., s. 219. 
18 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C  
z 2012 r. Nr 326, s. 47–390. 
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nienia i pracy. Dyrektywę stosuje się do wszystkich osób, zarówno sek-
tora publicznego jak i prywatnego m.in. w odniesieniu do warunków 
zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami wynagradzania. Polska im-
plementowała przepisy antydyskryminacyjne ze względu na koniecz-
ność dostosowania krajowego ustawodawstwa do regulacji unijnych19. 
 W prawie unijnym znajdujemy argumenty przeciwko możliwo-
ści porównywania sytuacji pracowników z różnych podmiotów funk-
cjonujących w jednej strukturze koncernowej. Mamy bowiem zasadę 
swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości. W myśl  
art. 56 TFUE, ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz 
Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli państw członkowskich 
mających swe przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż 
państwo odbiorcy świadczenia. Warto zwrócić uwagę, że w wyroku  
z dnia 18 września 2014 roku20 w sprawie zamówienia publicznego dla 
niemieckiego zamawiającego wykonywanego przy wykorzystaniu wy-
łącznie pracowników zatrudnionych przez polskiego podwykonawcę 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że nakaz zastoso-
wania konkretnej płacy obowiązujący w Niemczech do pracowników  
z Polski będzie stanowić naruszenie traktatowej swobody świadczenia 
usług. 
 Wydaje się więc, że o ile w niektórych aktach prawa unijnego 
znajdujemy nawiązanie do koncepcji pracodawcy rzeczywistego, 
a nadto duży nacisk położony został na ochronę pracowników i wdro-
żenie zasady ich równego traktowania, to jednak trudno doszukiwać 
się w prawie unijnym podstaw do wystąpienia z roszczeniami uzasad-
nianymi nadużyciem osobowości prawnej prowadzącym do różnico-
wania sytuacji pracowników zatrudnionych w różnych krajach Unii, 
a tym bardziej w sytuacjach wewnętrznych. Umożliwienie wysuwania 
takich roszczeń może budzić wątpliwości w świetle traktatowej zasady 
swobody świadczenia usług i przedsiębiorczości. 
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2014 roku 
 W stanie faktycznym stanowiącym podstawę wyroku Sądu Naj-
wyższego z dnia 18 września 2014 pracownica była zatrudniona  
w spółce córce. W ramach programu dobrowolnych odejść, po skiero-
waniu do działu kadr spółki–matki, gdzie dyrektor zasobów ludzkich 
                                                                    
19 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne wa-
runki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. WE L 303 
z 2000 r., s. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 79. 
20 Wyrok TSUE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C–549/13 Bundesdruckerei GmbH 
v. Stadt Dortmund, ECLI:EU:C:2014:2235. 
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16  Dyrektywa 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawo-
dawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych  
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub za-
kładów, Dz.Urz. WE L 82 z 2001 r., s. 16; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
5, t. 4, s. 98. 
17 P. Czarnecki, Odpowiedzialność..., s. 219. 
18 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C  
z 2012 r. Nr 326, s. 47–390. 
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19 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne wa-
runki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. WE L 303 
z 2000 r., s. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, s. 79. 
20 Wyrok TSUE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C–549/13 Bundesdruckerei GmbH 
v. Stadt Dortmund, ECLI:EU:C:2014:2235. 
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złożyła jej ofertę zawarcia indywidualnego porozumienia o rozwiąza-
niu stosunku pracy, zawarła ona z pracodawcą (spółką córką) takie po-
rozumienie. Następnie pracodawca wypłacił jej odprawę w wysokości 
18 pensji miesięcznych. Odprawy wypłacane pracownikom spółki 
córki pochodziły jednak z funduszy spółki dominującej. Prawie rok po 
podpisaniu porozumienia, spółka córka została przejęta w całości 
przez spółkę dominującą. Zarząd spółki córki wiedział o planowanym 
przejęciu w momencie podpisywania porozumienia. 
 Gdyby pracownica była zatrudniona w spółce matce (która była 
założycielem i jedynym wspólnikiem spółki córki), to w analogicznej 
sytuacji otrzymałaby odprawę w wysokości 36 miesięcznych wynagro-
dzeń. Na tej podstawie wniosła do sądu pozew, w którym żądała od 
spółki matki wypłaty dodatkowej kwoty równej 18 pensjom miesięcz-
nym. Legitymacja bierna spółki dominującej była uzasadniona nieza-
leżnie od przyjęcia koncepcji pracodawcy rzeczywistego, z racji przeję-
cia przez nią spółki córki w ramach procesów restrukturyzacyjnych 
(art. 231 k.p.). Sądy obu instancji zgodnie oddaliły powództwo twier-
dząc, że wszyscy pracownicy spółki córki otrzymali odprawy pieniężne 
w takiej samej wysokości – brak zatem nierównego traktowania pra-
cowników. 
 W pierwszej części rozważań – nie budzącej większych wątpli-
wości – Sąd Najwyższy skupił się na interpretacji zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu i porównania z nierównym traktowaniem pra-
cownika w oparciu o kryterium dyskryminacyjne. Istotne znaczenie 
mają dalsze wywody odnoszące się do nadużycia osobowości prawnej 
spółki dominującej. Otóż zdaniem Sądu zasadą jest, iż pracownik nie 
może dochodzić roszczeń w oparciu o porównywanie swojej sytuacji 
faktycznej i prawnej z sytuacją, w jakiej znajduje się pracownik zatrud-
niony u innego pracodawcy, zwłaszcza gdy ten pracodawca jest od-
rębną osobą prawną. Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, że w stanie fak-
tycznym rozpoznawanej sprawy zachodzi jednak szczególny przypa-
dek polegający na ścisłej więzi ekonomiczno-organizacyjnej spółki 
matki i spółki córki. Po pierwsze, powiązania kapitałowe ze spółką do-
minującą całkowicie uzależniły ekonomicznie spółkę kontrolowaną, na 
co wskazuje przebieg programu dobrowolnych obejść kierowanego 
przez dział kadr spółki matki, brak ekonomicznej potrzeby redukcji za-
trudnienia u spółki córki i finansowanie odpraw z funduszy spółki 
matki. Po drugie, niecały rok po rozwiązaniu umowy o pracę, nastąpiła 
likwidacja spółki córki i jej przejęcie przez spółkę dominującą. 
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 Sąd Najwyższy skonkludował, że doszło do nadużycia kon-
strukcji osobowości prawnej spółki dominującej, które spowodowało 
nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej między pracownikami 
zatrudnionymi w spółce dominującej a pracownikami spółek zależ-
nych. Zauważył jednocześnie, że niewystarczające w tym zakresie jest 
odwołanie się tylko do konstrukcji nadużycia specjalnej podmiotowo-
ści pracodawczej, gdyż spółka córka i spółka dominująca byli nie tylko 
odrębnymi pracodawcami (w rozumieniu art. 3 k.p.), ale również od-
rębnymi podmiotami według ogólnych zasad prawa (także „własno-
ściowo”), jako odrębne osoby prawne.  
 Dalej Sąd dostrzegł, że w aktualnym stanie prawnym nie są 
przewidziane żadne szczególne konstrukcje prawne przeciwdziałające 
nadużywaniu podmiotowości prawnej i pozwalające na pomijanie 
prawnej odrębności osób prawnych. Konieczna jest więc odpowiednia 
wykładnia obowiązujących przepisów, pozwalająca – mimo braku 
możliwości kwestionowania zasady prawnej odrębności poszczegól-
nych podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej –
na przeciwdziałanie skrajnym przypadkom, w których jest naduży-
wana swoboda tworzenia tych podmiotów. Dla wzmocnienia argumen-
tacji powołano się na dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego 
oraz piśmiennictwo w przedmiocie zdolności pracodawczej spółki do-
minującej.  
 Zdaniem Sądu, nadużycie osobowości prawnej może przybierać 
różne postacie, przede wszystkim może polegać pomieszaniu sfery 
„rzeczowej” lub sfery „podmiotowej”. W pierwszym przypadku nie wia-
domo, czy określona masa majątkowa należy do spółki dominującej 
(wspólnika) czy do spółki zależnej. Drugi przypadek dotyczy sposobu 
prowadzonej przez spółkę działalności, relacji w strukturach we-
wnętrznych i reprezentacji na zewnątrz. Takie pomieszanie sfer funk-
cjonowania spółki wykorzystywane w celu obejścia prawa pracy na 
niekorzyść pracowników uzasadnia – zdaniem sądu – pominięcie od-
rębnej osobowości prawnej spółki dominującej i w rozpatrywanej 
sprawie możliwe jest porównywanie sytuacji pracowników spółki 
córki i spółki matki, tak jakby grupa kapitałowa była jednym podmio-
tem. Podkreślono jednak, że instytucja ta ma charakter absolutnie wy-
jątkowy i dotyczy jedynie sytuacji skrajnych. Sąd uchylił się jednak od 
zajęcia stanowiska w przedmiocie prawidłowości koncepcji praco-
dawcy rzeczywistego. 

Na marginesie należy zauważyć, że z uzasadnienia wynika, iż  
w przypadku wydzielenia odrębnych pracodawców, niebędących osob-
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nymi podmiotami w rozumieniu cywilnoprawnym, np. oddziałów spó-
łek, możliwe byłoby powołanie się na konstrukcję nadużycia specjalnej 
podmiotowości pracodawczej, a nie na nadużycie odrębności cywilno-
-prawnej. 
 
Konsekwencje wyroku 
 Po opublikowaniu treści uzasadnienia wyroku pojawiły się  
w prasie i literaturze naukowej próby interpretacji zaprezentowanego 
stanowiska i dość śmiałe prognozy co do konsekwencji dopuszczenia 
konstrukcji nadużycia osobowości prawnej spółki holdingowej dla pra-
cowników w Polsce21. 
 Zgodnie z pierwszym scenariuszem, grupy kapitałowe będą 
zmuszone wyrównać warunki wszystkim pracownikom w grupie. Pro-
gnozę taką należy odrzucić, jako nieznajdującą uzasadnienia w stano-
wisku wyrażonym przez Sąd Najwyższy. Konstrukcja nadużycia osobo-
wości prawnej może być wykorzystana w wyjątkowych sytuacjach, gdy 
obchodzenie prawa pracy poprzez tworzenie wydzielonych organiza-
cyjne podmiotów funkcjonujących w zgrupowaniu spółek ma charak-
ter rażący, a brak faktycznej odrębności podmiotu jest widoczny na 
pierwszy rzut oka. Stąd, zgodnie z drugim scenariuszem, pracownik bę-
dzie mógł porównywać swoją sytuację prawną z sytuacją innych pra-
cowników w grupie kapitałowej jedynie w wyjątkowych sytuacjach, 
kiedy „nadużycie osobowości prawnej” będzie miało charakter skrajnie 
rażący, oczywisty i służyć będzie tylko temu, aby ominąć przepisy gwa-
rantujące zatrudnionym lepsze warunki. 
 Zgodnie z trzecim scenariuszem, możliwe będzie dochodzenie 
ustalenia istnienia stosunku pracy z zagraniczną spółką matką, co ozna-
czałoby konieczność zrównania płac. Oczywiście, również w tym przy-
padku sztuczność formalnego wyodrębnienia spółki – pracodawcy mu-
siałaby być przekonująco udowodniona przez pracownika. 
 
Wnioski 
 Wyrok Sądu Najwyższego oceniamy pozytywnie, przy czym za-
uważamy pewne mankamenty uzasadnienia. Otóż nie zajęto stanowi-
ska w przedmiocie koncepcji pracodawcy rzeczywistego i nie wska-
zano wyraźnych warunków, które delimitowałyby sytuacje nadużycia 
                                                                    
21 Ł. Guza, Centrala..., s. B6; Ł. Prasołek, Różne odprawy to nierówne traktowanie pra-
cowników, „Dziennik Gazeta Prawna. Kadry i Płace” 2015, nr 29, s. C12; B. Raczkowski, 
P. Szymczak-Kamińska, Najważniejsze wyroki w 2014 r. wydane w sprawach pracowni-
czych, „Rzeczpospolita” 2015, nr 66; B. Wajda, Spółka zależna płaci mniej niż dominu-
jąca – to dyskryminacja, „Prawo Pracy w Orzecznictwie” 2015, nr 18, s. 1–2. 

odrębności prawnej spółki od dozwolonego kształtowania struktury 
organizacyjnej grupy kapitałowej. Nie rozważano także, czy przyjęte 
rozwiązanie pozostaje w zgodzie z prawem unijnym, zwłaszcza w świe-
tle traktatowych swobód. 
 Rozpatrując ewentualne konsekwencje analizowanego wyroku, 
uważamy, że pracownicy różnych pracodawców działających w tej sa-
mej grupie kapitałowej mogliby porównywać swoją sytuację pod ką-
tem ewentualnego nierównego traktowania tylko w przypadku, gdyby 
rzeczywisty właściciel zakładu pracy doprowadzał swoim działaniem 
(przekształcając odpowiednio struktury organizacyjne) do formalnego 
związania pracownika umową z podmiotem od siebie uzależnionym  
i pozbawionym uprawnień właścicielskich w celu obejścia prawa  
i uniknięcia zobowiązań wobec pracowników.  
 Wydaje się, że przedstawionego w wyroku stanowiska nie da 
się w obecnych warunkach łatwo przenieść na grunt międzynarodo-
wych grup kapitałowych w celu porównywania warunków zatrudnie-
nia w spółkach polskich do tych działających i zatrudniających pracow-
ników w innych krajach, zwłaszcza w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. 
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Zbycie przedsiębiorstwa w świetle art. 231 kodeksu pracy 

 
W obrocie gospodarczym nierzadko zdarzają się transakcje, 

których przedmiotem jest nabycie przedsiębiorstwa lub jego części. 
Praktyka pokazuje, że taka czynność prawna może rodzić skutki 
prawne opisane w art. 231 kodeksu pracy. Zgodnie z przytoczonym 
przepisem w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych sto-
sunkach pracy, a za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, po-
wstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, 
dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.  

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 1996 
roku2 „przez część zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 2 k.p. nie na-
leży rozumieć każdego składnika mienia dotychczasowego praco-
dawcy, jak np. lokalu, maszyny, określonego prawa majątkowego. Czę-
ścią zakładu pracy staną się one dopiero wówczas, gdy będą tworzyć 
zespół składników zakładu, który może być potraktowany jako od-
rębna placówka zatrudnienia dla pracowników, którzy wykonują  
w niej pracę. Musi to być więc pewna zorganizowana całość, na którą 
składają się określone elementy materialne i majątkowe, system orga-
nizacyjny i struktura zarządzania, które będą dawały możliwość dal-
szego wykonywania pracy przez pracowników w niej zatrudnionych”.  

Wobec powyższego, konieczna jest analiza, czy „zorganizowana 
całość”, wskazana w przytoczonej tezie jest tożsama z pojęciem przed-
siębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.  
 
Pojęcie przedsiębiorstwa 

W nauce prawa wyróżnia się co najmniej trzy znaczenia pojęcia 
przedsiębiorstwo.  Są to znaczenia w ujęciu podmiotowym, przedmio-
towym oraz funkcjonalnym, a każde z nich znajduje swoje odzwiercie-

                                                                    
1 Stypendysta w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity  
i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych 
UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Asystent, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Adminsitracji, Ka-
tedra Prawa Gospodarczego i Handlowego. Adwokat. 
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1996 r., sygn. akt. I PKN 21/96, źródło 
Lex OMEGA, Lex nr 192324.  
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dlenie w przepisach prawa. Przedsiębiorstwo w znaczeniu podmioto-
wym jest to jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność do podej-
mowania i wykonywania działalności gospodarcze3. Znaczenie przed-
miotowe zdefiniowane jest w art. 551 kodeksu cywilnego i określa 
przedsiębiorstwo jako „zorganizowany zespół składników niematerial-
nych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospo-
darczej”, w skład którego mogą wchodzić również składniki niewymie-
nione wprost w przepisie, a wchodzące w skład zorganizowanej całości 
jaką jest przedsiębiorstwo. Znaczenie funkcjonalne przedsiębiorstwa 
stosowane było w przepisach już nieobowiązującego kodeksu handlo-
wego, który w ten sposób określał stałą działalność zarobkową kupca. 
Obecnie odnosi się ona do zorganizowanej działalności gospodarczej 
opartej na pewnym majątku i umiejętności, uczestników obrotu4, któ-
rzy w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa wykonują czynności 
należące do przedmiotu ich działalności gospodarczej. Podkreślenia 
wymaga, że kodeks handlowy z 1934 roku w art. 40 wskazywał przy-
kładowe wyliczenie składników wchodzących w skład przedsiębior-
stwa oraz stwierdzenie, iż jest ono „zorganizowaną całością”. Ujęcie to 
odnosiło się wyłącznie do aktywów przedsiębiorstwa, nie obejmując 
swoim zakresem zobowiązań lub obciążeń. Zadaniem regulacji było 
tworzenie reguły interpretacyjnej na wypadek wątpliwości, co wchodzi 
w skład przedsiębiorstwa w przypadku jego zbycia. Stronom zaś przy-
sługiwało prawo, aby z zakresu czynności wyłączyć określone skład-
niki. Ponadto w przypadku braku odrębnej umowy, nabywca przejmo-
wał od zbywcy wszelkie zobowiązania powstałe przy prowadzeniu 
przedsiębiorstwa z wyjątkiem tych o których nie wiedział oraz przy do-
łożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć.  J. Namitkiewicz 
stwierdził zgodnie z poglądem F. Zolla, iż przedsiębiorstwo w znacze-
niu przedmiotowym jest oderwaną od przedsiębiorcy całością o samo-
istnym charakterze, w której skład mogą, ale nie muszą wchodzić ele-
menty wymienione w ustawie. Natomiast poszczególne składniki 
przedsiębiorstwa, na wzór doktryny niemieckiej, połączone są ze sobą 
przez odpowiednio organizację dobraną do jego potrzeb. W okresie 
międzywojennym w polskiej doktrynie panowała zgodność, iż przed-
siębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym stanowiło odrębny od osoby 

                                                                    
3 Aktualnie takie znaczenie można odnaleźć w art. 431 kodeksu cywilnego.  
4 Przykładem takich działalności może być działalność agenta, komisanta, przewoź-
nika, przedsiębiorcy składowego, finansującego w umowie leasingu i innych, opisane 
w art. 7091, 758 § 1, art. 765, 853 § 1 k.c. 
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Zbycie przedsiębiorstwa w świetle art. 231 kodeksu pracy 
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Wobec powyższego, konieczna jest analiza, czy „zorganizowana 
całość”, wskazana w przytoczonej tezie jest tożsama z pojęciem przed-
siębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.  
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1 Stypendysta w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity  
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UŁ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
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dlenie w przepisach prawa. Przedsiębiorstwo w znaczeniu podmioto-
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istnym charakterze, w której skład mogą, ale nie muszą wchodzić ele-
menty wymienione w ustawie. Natomiast poszczególne składniki 
przedsiębiorstwa, na wzór doktryny niemieckiej, połączone są ze sobą 
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przedsiębiorcy, samoistny przedmiot obrotu, którego składniki po-
przez organizację stawały się całością o wartości przewyższającej sumę 
wartości poszczególnych składników.  

Po wejściu w życie kodeksu cywilnego z 1964 roku, który uchy-
lił przepisy dotychczas obowiązującego kodeksu handlowego, w litera-
turze odrzucono możliwość traktowania przedsiębiorstwa jako odręb-
nego bytu prawnego. Najpełniej dał temu wyraz S. Grzybowski, który 
wskazywał, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym kompleksem 
majątkowy, przeznaczony do produkcji dóbr lub usług, przy czym 
twierdził, iż objęcie całego przedsiębiorstwa jedną czynnością prawną 
jest uproszczeniem, gdyż w istocie mamy do czynienia z objęciem jedną 
nazwą wielu, różnych czynności prawnych odnoszących się do po-
szczególnych składników przedsiębiorstwa5. S. Grzybowski wyróżniał 
dwa typy przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym – szerszy 
oraz węższy. W znaczeniu szerszym przedsiębiorstwo to ogół praw 
podmiotowych, stosunków faktycznych i innych wartości, wiążąc okre-
ślony podmiot prawa w zorganizowany zespół, przesądzając tym sa-
mym o jego celu gospodarczym. Poprzez  „inne wartości” S. Grzybowski 
rozumiał m. in. walory dostawców, określoną opinię o przedsiębior-
stwie i lokalizację6. W znaczeniu węższym przedsiębiorstwo ograni-
czało się jedynie do praw podmiotowych. Jednak niezależnie od przy-
jętego znaczenia przedsiębiorstwo nigdy nie było rzeczą ani prawem 
podmiotowym, a co za tym idzie nie mogło być przedmiotem stosun-
ków prawnych. Pogląd ten podziela W.J. Katner wskazując, iż przed-
miotem umowy mającej na celu rozporządzenie przedsiębiorstwem, 
jest przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych. Wspo-
mniana umowa jest „parasolem” pod którym kryje się tyle umów ile 
składników obejmuje substrat majątkowy przedsiębiorstwa a pozo-
stałe elementy o charakterze niemajątkowym są przedmiotem oddziel-
nych postanowień umownych7. Odnotowania wymaga, że przedstawi-
cielem poglądu odmiennego od dwóch wyżej prezentowanych był 
S. Buczkowski 8 , który twierdził, iż przedsiębiorstwo w znaczeniu 
przedmiotowym stanowiło samoistną całość, na którą składał się ogół 

                                                                    
5  S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna, T.1., Warszawa, 1985,  
s. 458–459. 
6 Ibidem 
7 W.J. Katner, Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, Łódź, 1988,  s. 87–88. 
8  Również inni przedstawiciele zgadzali się z tym poglądem m.in. M. Poźniak- 
-Niedzielska, M. Kępiński. 
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rzeczy i praw połączonych „nierozerwalnym węzłem” funkcji spełnia-
nej w obrocie gospodarczym9. Autor twierdził, iż jest ono przedmiotem 
odrębnym od osoby przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działal-
ności oraz, że może być ono przedmiotem zbycia lub dzierżawy. Argu-
mentował ten pogląd zwracając uwagę na fakt, że niedopuszczalne było 
prowadzenie egzekucji z poszczególnych składników przedsiębior-
stwa, wprowadzeniu instytucji upadłości oraz ochrony tzw. własności 
przemysłowej przed nieuczciwą konkurencją. Pogląd ten został uznany 
przez doktrynę za trudny do przyjęcia. Głównym zarzutem był możliwy 
brak skuteczności czynności rozporządzającej mającej za przedmiot 
przedsiębiorstwo, w wyniku szczególnych wymagań prawnych regulu-
jących rozporządzanie elementami wchodzącymi w skład przedsię-
biorstwa10.   

Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym doczekało się 
swojej legalnej definicji w wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego 
z dnia 28 lipca 1990 roku. Wprowadzony został art. 551 k.c., który 
umieszczono w księdze pierwszej kodeksu cywilnego w tytule trzecim: 
Mienie.  Jego brzmienie bardzo przypominało art. 40 k.h. przez co część 
doktryny podnosiła, iż zmiany te nie są nową, dobrze przemyślaną kon-
strukcją, lecz wewnętrznie sprzeczną kalką przepisów k.h.11. Jednak 
pomijano przy tym, iż przepis ten nie jest już jedynie regułą interpreta-
cyjną, tak jak art. 40 k.h., lecz definicją normatywną, którą włączono do 
części ogólnej przepisów Kodeksu Cywilnego. Według brzmienia  
z 1990 roku art. 551 k.c. stanowił, iż „przedsiębiorstwo, jako zespół 
składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do reali-
zacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko, co wcho-
dzi w skład przedsiębiorstwa” następnie przykładowo, używając sfor-
mułowania „w szczególności” wymieniał jego składniki. Przepis ten 
stanowił, iż mamy do czynienia ze składnikami dwojakiego rodzaju, 
służącymi do realizacji określonego zadania (prowadzenia przedsię-
biorstwa w znaczeniu funkcjonalnym). Ustawodawca, używając słowa 
„zespół” podkreślił kluczową rolę elementu organizacji oraz funkcjo-
nalnego powiązania niejednorodnych składników przedsiębiorstwa. 
Tak sformułowany przepis budził wiele zastrzeżeń, nie tylko pod 
względem językowym. Krytycy podnosili zarzut, iż w wyniku wtrącenia 
                                                                    
9 S. Buczkowski, Glosa orzeczenia S. Woj. dla m. ST. Warszawy z dnia 1 lutego 1962r. CR 
2226/61 PiP 1963/2. 
10 M. Habdas, Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawno rzeczowych, Kato-
wice, 2007, s. 18. 
11 J. Skąpski, O stanie i potrzebach prawa cywilnego – uwag kilka. PS. 1992 r. nr 7–8,  
s. 6–8. 
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S. Buczkowski 8 , który twierdził, iż przedsiębiorstwo w znaczeniu 
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9 S. Buczkowski, Glosa orzeczenia S. Woj. dla m. ST. Warszawy z dnia 1 lutego 1962r. CR 
2226/61 PiP 1963/2. 
10 M. Habdas, Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawno rzeczowych, Kato-
wice, 2007, s. 18. 
11 J. Skąpski, O stanie i potrzebach prawa cywilnego – uwag kilka. PS. 1992 r. nr 7–8,  
s. 6–8. 
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do zdania nadrzędnego zwrotu „jako zespół składników materialnych  
i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań go-
spodarczych”, akt ten stwierdzał, że: „przedsiębiorstwo obejmuje 
wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa”, tworząc tym samym 
oczywistą tautologię12. Ponadto podnoszono zastrzeżenia co do niejed-
nolitego kryterium przyjętego przy doborze składników wymienio-
nych w art. 551 kodeksu cywilnego. Wskazywany, że w punkcie trzecim 
posłużono się kryterium rodzaju wyliczanych przedmiotów, podczas 
gdy w punkcie szóstym ustawodawca nawiązał do kryterium określo-
nej kategorii praw.  Punk pierwszy traktował jednakowo różne dobra 
niematerialne – firmę czyli oznaczenie niezbywalne, trwale związaną  
z osobą przedsiębiorcy oraz znaki towarowe mające za zadanie odróż-
nienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług 
innego przedsiębiorstwa. Ostatnim zastrzeżeniem do przepisu było 
niewymienienie wielu istotnych składników. Głównie chodziło o wie-
rzytelności wymienione wcześniej w art. 40 k.h., ale również o know–
how, licencje oraz majątkowe prawa autorskie.  

Z dniem 14 lutego 2003 roku, ustawodawca znowelizował ko-
deks cywilny, w tym art. 551. Aktualnie brzmi on następująco: „Przed-
siębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerial-
nych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywiduali-
zujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przed-
siębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urzą-
dzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do 
nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu  
i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania  
z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków praw-
nych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pie-
niężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa wła-
sności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe 
prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i doku-
menty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. 

Już pobieżna analiza wskazuje, że ustawodawca zrezygnował  
z dwukrotnego użycia terminu „przedsiębiorstwo”, zastępując go zwro-
tem „działalność gospodarcza”, tym samym eliminując występującą 
uprzednio tautologię. Pomimo wielu zmian nadal kluczowe znaczenie 
ma organizacja wchodzących w skład przedsiębiorstwa składników. 

                                                                    
12 J. Szwaja, Kodeks handlowy – komentarz, T.1., Warszawa, 1997,  s. 422. 
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Jest ona oddzielnym względem nich dobrem, przedstawiającym okre-
śloną wartość, którego zadaniem jest przynoszenie przedsiębiorstwu 
jak największych zysków13. Dzięki elementowi organizacji możemy, po-
dobnie jak w doktrynie międzywojennej, odróżnić majątek od przed-
siębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie jego aktywa 
i pasywa, zaś majątek odnosi się wyłącznie do aktywów.  Majątek ten 
jest przedmiotem organizacji, wchodzącym (jako jeden z elementów)  
w skład zorganizowanej całości – przedsiębiorstwa. Kolejną zmianą  
w treści artykułu jest wymienienie składników niematerialnych jako 
pierwszych, przez co ustawodawca dodatkowo podkreślił ich znacze-
nie względem składników materialnych. Również przykładowe wyli-
czenie składników uległo zmianie, obecnie ustawodawca konsekwent-
nie nie odnosi się do przedmiotów lecz do praw przysługujących wzglę-
dem nich. Wyjątkiem jest punkt dziewiąty gdzie wymieniono księgi 
oraz dokumenty służące do prowadzenia działalności. Włączona do li-
sty została wierzytelność natomiast pominięta została firma. Brak 
uwzględnienia firmy wynika z jej szczegółowej regulacji znajdującej się 
w art. 431 i następnych k.c.. Bardzo istotną zmianą jest pominięcie przy 
wyliczeniu zobowiązań. Ustawodawca wzorując się na przepisach 
k.h. 14  przeniósł je do obciążeń przedsiębiorstwa, nakładając na na-
bywcę przedsiębiorstwa odpowiedzialność solidarną ze zbywcą15. Wy-
daję się słuszny wniosek, iż wraz z nowelizacją z 14 lutego 2003 roku 
ustawodawca odszedł od trakcyjnego przedmiotowego znaczenia 
przedsiębiorstwa jako przedmiotu stosunku cywilnoprawnego i zastą-
pił je przedmiotowo-funkcjonalnym. Przemawia za tym uznanie przed-
siębiorstwa zorganizowanym zespołem składników niematerialnych  
i materialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,  
a nie tylko realizacji określonych zadań gospodarczych, tak jak miało to 
miejsce przed nowelizacją. Ustawodawca wskazuje w ten sposób funk-
cjonalny organizm gospodarczy, który składa się z określonego zespołu 
składników, wśród których główną rolę odgrywają składniki niemate-
rialne, będące istotą przedsiębiorstwa16. Nie oznacza to jednak aby lek-
ceważyć składniki materialne, niezbędne do funkcjonowania gospo-
darczego zespołu. W przypadku przedsiębiorstwa w znaczeniu przed-
miotowo-funkcjonalnym kluczowej jest, wzorem doktryny francuskiej, 
posiadanie odbiorców oferowanych dóbr i usług.   
                                                                    
13 B. Sołtys, Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 
nr 7, 1995, s. 19–20. 
14 Art. 40 §2 k.h. oraz art. 43 §1 k.h. 
15 Art. 554 k.c. 
16 W. J. Katner, System prawa prywatnego, t. 1, r. XVII, 2007, s. 1229. 
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12 J. Szwaja, Kodeks handlowy – komentarz, T.1., Warszawa, 1997,  s. 422. 
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13 B. Sołtys, Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 
nr 7, 1995, s. 19–20. 
14 Art. 40 §2 k.h. oraz art. 43 §1 k.h. 
15 Art. 554 k.c. 
16 W. J. Katner, System prawa prywatnego, t. 1, r. XVII, 2007, s. 1229. 
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Po ustaleniu zakresu pojęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 551 k.c., należy sięgnąć do analizy pojęcia przedsiębiorstwa oraz 
skutków prawnych dokonywanych na nich czynności prawnych zo-
stała uregulowana przez ustawodawcę wspólnotowego. Zabieg ten 
umożliwi proeuropejską wykładnię art. 231 k.p. 

Unijnym aktem prawnym dotyczącym spornego zagadnienia 
jest dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (powoływanej dalej 
jako „dyrektywa” lub „dyrektywa 2001/23/WE”)17. W art. 1 dyrektywy 
2001/23/WE wyjaśniono, że ma ona zastosowanie do każdego przy-
padku przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębior-
stwa, zakładu, przez innego pracodawcę w wyniku prawnego przenie-
sienia własności lub łączenia. W prawdzie nie wskazano definicji 
przedsiębiorstwa lub zakładu, lecz w art. 1 ust 1 lit b, wskazano, że 
przejęcie w rozumieniu niniejszej dyrektywy, następuje wtedy, kiedy 
przejmowana jest jednostka gospodarcza, który zachowuje swoją toż-
samość, oznaczającą zorganizowane połączenie zasobów, którego ce-
lem jest prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na to, czy 
jest to działalność podstawowa czy pomocnicza. Tym samym, ustawo-
dawca unijny zdecydował się na użycie zbiorczego określenia w postaci 
jednostki gospodarczej. Powyższe normy prawne mają bezpośredni 
wpływ na wykładnię art. 231 kodeksu pracy. Nie budzi wątpliwości, iż 
analiza art. 231 kodeksu pracy powinna uwzględniać dorobek orzecz-
niczy nie tylko sądów polskich, ale również dorobek prawny Unii Euro-
pejskiej 18 . Zakres niniejszego artykułu nie pozwala na wskazania 
wszystkich rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), związanych  
z powyższą problematyka, lecz przytoczenia wymaga wyrok z 11 
marca 1997 r., (tzw. sprawa Süzen), w którym Trybunał dokonał peł-
nego skrystalizowania stanowiska orzecznictwa europejskiego.  
W przytoczonym rozstrzygnięciu Trybunał Sprawiedliwości uznał, że 
pojęcie jednostki gospodarczej podlegającej przejściu odnosi się do 
zorganizowanej grupy osób i środków ułatwiających wykonywanie 
działalności gospodarczej zmierzającej do osiągnięcia określonego 

                                                                    
17 Tylko na marginesie należy zauważyć, że polskie tłumaczenie dyrektywy rozróżnia 
pojęcie przedsiębiorstwa oraz zakładu.  
18 Znajduje to swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroków Sądu Najwyższego, 
wskazanych w dalszej części pracy.  
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celu. Podkreślono, że pojęcie jednostki gospodarczej nie może być zre-
dukowane do powierzonych jej zadań (activity) czy usług (services)19. 
Trybunał odszedł więc tym samym od traktowania samego zadania 
jako wyróżnika jednostki podlegającej przejściu. To stanowisko zostało 
zaakceptowane w późniejszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedli-
wości i wyrażone w definicji jednostki gospodarczej przyjętej przez dy-
rektywy 98/50/WE i 2001/23/WE. W świetle wyroku w sprawie Süzen 
podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawach 
dotyczących zbycia przedsiębiorstwa lub jego części ma ocena charak-
teru jednostki gospodarczej: czy jest to jednostka, której zasadniczymi 
zasobami, wartościami (assets), decydującymi o jej charakterze i zdol-
ności do prowadzenia działalności, są pracownicyi ich kwalifikacje, czy 
też jest to jednostka, o której charakterze decydują składniki mate-
rialne. W przypadku tych pierwszych przejście może się dokonać bez 
przejęcia istotnych składników materialnych, jeśli większość pracow-
ników (w sensie ich liczby i kwalifikacji) została przejęta. Dotyczy to 
według orzecznictwa Trybunału takich usług jak sprzątanie, pomoc do-
mowa dla mieszkańców gminy potrzebujących takiej pomocy, nadzo-
rowanie obiektów, utrzymanie parków i ogrodów20. W wymienionych 
sprawach Trybunał uznał, że w pewnych sektorach, których działal-
ność opiera się głównie na sile roboczej, zespół pracowników, który 
prowadzi trwale wspólną działalność, może tworzyć jednostkę gospo-
darczą.  

                                                                    
19 Tak między innymi w wyroku z 11 marca 1997 r., w sprawie C–13/95, Ayse Süzen 
przeciwko Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice pkt 13, 15; podob-
nie w późniejszych orzeczeniach, np. w powołanych wyżej sprawach Hidalgo, pkt 25–
34 i Nurten Güney–Görres, pkt 32; ponadto wyrok z 25 stycznia 2001 r., w sprawie  
C-172/99, Oy Liikenne Ab przeciwko Pekka Liskojärvi i Pentti Juntunen, pkt 31, 34  
i inne; z 20 listopada 2003 r., w sprawie C–340/01, Carlito Abler i inni przeciwko So-
dexho MM Catering GmbH, pkt 30). 
20 por. np. wyrok z 10 grudnia 1998 r., w połączonych sprawach C–127/96, C–229/96 
i C–74/97, Francisco Hernández SA przeciwko Prudencia Gómez Pérez, María Gómez 
Pérez i Contratas y Limpiezas SL, Friedrich Santner przeciwko Hoechst AG oraz Merce-
des Gómez Montana przeciwko Claro Sol SA i Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles 
(Renfe), pkt 32; wyrok w sprawie Hidalgo i in., pkt 32; wyrok z 24 stycznia 2002 r.,  
w sprawie C–51/00, Temco Service Industries S.A. przeciwko Samir Imzilyen  
i inni pkt 33; wyrok z 29 lipca 2010 r., w sprawie C–151/09, Federación de Servicios 
Públicos de la UGT (UGT–FSP) przeciwko Ayuntamiento de la Linea de la Concepción, 
Maria del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal, pkt 29; wyrok z 20 stycznia 2011 r., 
w sprawie C–463/09, CLECE SA v. Marii Socorro Martin Valor, Ayuntamiento de Cobisa, 
pkt 33). 
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Po ustaleniu zakresu pojęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 551 k.c., należy sięgnąć do analizy pojęcia przedsiębiorstwa oraz 
skutków prawnych dokonywanych na nich czynności prawnych zo-
stała uregulowana przez ustawodawcę wspólnotowego. Zabieg ten 
umożliwi proeuropejską wykładnię art. 231 k.p. 

Unijnym aktem prawnym dotyczącym spornego zagadnienia 
jest dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (powoływanej dalej 
jako „dyrektywa” lub „dyrektywa 2001/23/WE”)17. W art. 1 dyrektywy 
2001/23/WE wyjaśniono, że ma ona zastosowanie do każdego przy-
padku przejęcia przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębior-
stwa, zakładu, przez innego pracodawcę w wyniku prawnego przenie-
sienia własności lub łączenia. W prawdzie nie wskazano definicji 
przedsiębiorstwa lub zakładu, lecz w art. 1 ust 1 lit b, wskazano, że 
przejęcie w rozumieniu niniejszej dyrektywy, następuje wtedy, kiedy 
przejmowana jest jednostka gospodarcza, który zachowuje swoją toż-
samość, oznaczającą zorganizowane połączenie zasobów, którego ce-
lem jest prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na to, czy 
jest to działalność podstawowa czy pomocnicza. Tym samym, ustawo-
dawca unijny zdecydował się na użycie zbiorczego określenia w postaci 
jednostki gospodarczej. Powyższe normy prawne mają bezpośredni 
wpływ na wykładnię art. 231 kodeksu pracy. Nie budzi wątpliwości, iż 
analiza art. 231 kodeksu pracy powinna uwzględniać dorobek orzecz-
niczy nie tylko sądów polskich, ale również dorobek prawny Unii Euro-
pejskiej 18 . Zakres niniejszego artykułu nie pozwala na wskazania 
wszystkich rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
(obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), związanych  
z powyższą problematyka, lecz przytoczenia wymaga wyrok z 11 
marca 1997 r., (tzw. sprawa Süzen), w którym Trybunał dokonał peł-
nego skrystalizowania stanowiska orzecznictwa europejskiego.  
W przytoczonym rozstrzygnięciu Trybunał Sprawiedliwości uznał, że 
pojęcie jednostki gospodarczej podlegającej przejściu odnosi się do 
zorganizowanej grupy osób i środków ułatwiających wykonywanie 
działalności gospodarczej zmierzającej do osiągnięcia określonego 

                                                                    
17 Tylko na marginesie należy zauważyć, że polskie tłumaczenie dyrektywy rozróżnia 
pojęcie przedsiębiorstwa oraz zakładu.  
18 Znajduje to swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroków Sądu Najwyższego, 
wskazanych w dalszej części pracy.  
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celu. Podkreślono, że pojęcie jednostki gospodarczej nie może być zre-
dukowane do powierzonych jej zadań (activity) czy usług (services)19. 
Trybunał odszedł więc tym samym od traktowania samego zadania 
jako wyróżnika jednostki podlegającej przejściu. To stanowisko zostało 
zaakceptowane w późniejszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedli-
wości i wyrażone w definicji jednostki gospodarczej przyjętej przez dy-
rektywy 98/50/WE i 2001/23/WE. W świetle wyroku w sprawie Süzen 
podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawach 
dotyczących zbycia przedsiębiorstwa lub jego części ma ocena charak-
teru jednostki gospodarczej: czy jest to jednostka, której zasadniczymi 
zasobami, wartościami (assets), decydującymi o jej charakterze i zdol-
ności do prowadzenia działalności, są pracownicyi ich kwalifikacje, czy 
też jest to jednostka, o której charakterze decydują składniki mate-
rialne. W przypadku tych pierwszych przejście może się dokonać bez 
przejęcia istotnych składników materialnych, jeśli większość pracow-
ników (w sensie ich liczby i kwalifikacji) została przejęta. Dotyczy to 
według orzecznictwa Trybunału takich usług jak sprzątanie, pomoc do-
mowa dla mieszkańców gminy potrzebujących takiej pomocy, nadzo-
rowanie obiektów, utrzymanie parków i ogrodów20. W wymienionych 
sprawach Trybunał uznał, że w pewnych sektorach, których działal-
ność opiera się głównie na sile roboczej, zespół pracowników, który 
prowadzi trwale wspólną działalność, może tworzyć jednostkę gospo-
darczą.  

                                                                    
19 Tak między innymi w wyroku z 11 marca 1997 r., w sprawie C–13/95, Ayse Süzen 
przeciwko Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice pkt 13, 15; podob-
nie w późniejszych orzeczeniach, np. w powołanych wyżej sprawach Hidalgo, pkt 25–
34 i Nurten Güney–Görres, pkt 32; ponadto wyrok z 25 stycznia 2001 r., w sprawie  
C-172/99, Oy Liikenne Ab przeciwko Pekka Liskojärvi i Pentti Juntunen, pkt 31, 34  
i inne; z 20 listopada 2003 r., w sprawie C–340/01, Carlito Abler i inni przeciwko So-
dexho MM Catering GmbH, pkt 30). 
20 por. np. wyrok z 10 grudnia 1998 r., w połączonych sprawach C–127/96, C–229/96 
i C–74/97, Francisco Hernández SA przeciwko Prudencia Gómez Pérez, María Gómez 
Pérez i Contratas y Limpiezas SL, Friedrich Santner przeciwko Hoechst AG oraz Merce-
des Gómez Montana przeciwko Claro Sol SA i Red Nacional de Ferrocarriles Espanoles 
(Renfe), pkt 32; wyrok w sprawie Hidalgo i in., pkt 32; wyrok z 24 stycznia 2002 r.,  
w sprawie C–51/00, Temco Service Industries S.A. przeciwko Samir Imzilyen  
i inni pkt 33; wyrok z 29 lipca 2010 r., w sprawie C–151/09, Federación de Servicios 
Públicos de la UGT (UGT–FSP) przeciwko Ayuntamiento de la Linea de la Concepción, 
Maria del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal, pkt 29; wyrok z 20 stycznia 2011 r., 
w sprawie C–463/09, CLECE SA v. Marii Socorro Martin Valor, Ayuntamiento de Cobisa, 
pkt 33). 
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Powyższe orzecznictwo europejskie doprowadziło do wskaza-
nia zasadniczych przesłanek koniecznych w celu stwierdzenia przej-
ścia zakładu pracy. W celu oceny, czy przesłanki przejęcia zostały speł-
nione, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które 
charakteryzują dane zachowanie, do których zalicza się w szczególno-
ści rodzaj przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie lub 
brak przejęcia składników majątkowych takich jak budynki i ruchomo-
ści, wartość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie 
lub brak przejęcia większości pracowników przez nowego pracodawcę, 
przejęcie lub brak przejęcia klientów, a także stopień podobieństwa 
działalności prowadzonej przed i po przejęciu oraz czas ewentualnego 
zawieszenia tej działalności. Tym samym, od sprawy Süzen Trybunał 
Sprawiedliwości przyjmuje konsekwentnie, że jednostka gospodarcza 
(a więc przedsiębiorstwo, zakład, część zakładu) będąca przedmiotem 
transferu nie może być sprowadzona tylko do działalności, którą pro-
wadzi. Jej tożsamość wynika z wielości nierozłącznych elementów, jak 
wchodzący w jej skład personel, kierownictwo, organizacja pracy, me-
tody działania, klientela, czy ewentualnie jej środki trwałe. Jedynie na 
marginesie odnotowania wymaga wyrok21 ETS z dnia 12 lutego 2009 
roku, w którym wyrażany jest pogląd, że przepisy dyrektywy mogą być 
stosowane także w sytuacji, gdy część przejmowanego przedsiębior-
stwa lub zakładu nie zachowuje niezależności organizacyjnej, pod wa-
runkiem, że funkcjonalne więzi pomiędzy poszczególnymi przejmowa-
nymi czynnikami produkcji zostaną zachowane, co będzie pozwalało 
przejmującemu na ich wykorzystywanie do celu prowadzenia iden-
tycznej lub analogicznej działalności gospodarczej. Funkcjonalne więzi 
pomiędzy różnymi przejmowanymi czynnikami pozwalają przejmują-
cemu na wykorzystywanie ich w celu prowadzenia identycznej lub ana-
logicznej działalności gospodarczej, nawet jeśli, po dokonaniu przeję-
cia, są one włączone w ramy odmiennej struktury organizacyjnej. 

Powyższe spostrzeżenia muszą zostać przeniesiona na grunt 
prawa krajowego. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 22  
z dnia 13 marca 2014 roku przy analizie treści art. 231 Kodeksu Pracy, 
nie można pominąć dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwo-
ści. Uchylenie się od analizy tego orzecznictwa mogłoby narazić Rzecz-
pospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej na za-

                                                                    
21 Wyrok ETS z dnia 12 lutego 2009 roku, w sprawie C–466/07, Dietmar Harenberg 
przeciwko Ferrotron Technologies GmbH. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2014 roku, sygnatura akt I BP 8/13, źró-
dło: Legalis. 

  

55 
 

rzut nierespektowania acquis communautaire, czyli dorobku Wspól-
noty. Powyższa konstatacja skutkowała przyjęciem przez Sąd Najwyż-
szy proeuropejskiej wykładni art. 231 kodeksu pracy i uznaniem, iż 
przejście przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębiorstwa obej-
muje swoim zakresem wszystkie przypadki zmiany w ramach stosun-
ków zobowiązaniowych osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej 
za prowadzenie przedsiębiorstwa lub zakładu, która z tego tytułu 
przejmuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników przed-
siębiorstwa lub zakładu, a nie ma znaczenia to, czy przeniesiona została 
własność składników majątkowych. Nadto, Sąd podkreślił, iż przejście 
dotyczy jednostki gospodarczej, przez którą należy rozumieć zorgani-
zowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działal-
ności gospodarczej, bez względu na to, czy jest to działalność podsta-
wowa czy pomocnicza. Przejście, o którym mowa wcześniej, następuje 
pod warunkiem, że przekazywana jednostka gospodarcza zachowuje 
tożsamość. Oznacza to, że przejście przedsiębiorstwa, zakładu pracy 
lub części zakładu pracy nie przejawia się jedynie w przekazaniu jego 
majątku (assets), lecz konieczne jest przede wszystkim rozważenie, czy 
został przekazany jako funkcjonująca jednostka, czy jego działanie jest 
rzeczywiście kontynuowane lub podjęte ponownie przez nowego pra-
codawcę. Dla oceny, czy przesłanki przejęcia zostały spełnione, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które charaktery-
zują dane zachowanie, do których zalicza się w szczególności rodzaj 
przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie lub brak prze-
jęcia składników majątkowych takich jak budynki i ruchomości, war-
tość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie lub brak 
przejęcia większości pracowników przez nowego pracodawcę, przeję-
cie lub brak przejęcia klientów, a także stopień podobieństwa działal-
ności prowadzonej przed i po przejęciu oraz czas ewentualnego zawie-
szenia tej działalności.  

W świetle przytoczonej argumentacji, odnotowania wymaga 
również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2010 roku  
w sprawie o sygnaturze akt I PK 210/09, w którym wskazano, że po-
wierzenie kompleksowej obsługi jednego podmiotu wyspecjalizowa-
nym przedsiębiorcom, świadczącym usługi w oznaczonym zakresie 
(tzw. outsourcing) – może stanowić przejęcie części zakładu pracy 
w rozumieniu art. 231 K.P. W przytoczonym orzeczeniu, Sąd Najwyższy 
analizując, czy przypadku powierzenia świadczenia pomocy prawnej 
zewnętrznemu podmiotowi (przedsiębiorcy – radcy prawnemu), który 
to miał świadczyć swoje usługi w określonych (tych samych) godzinach 
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Powyższe orzecznictwo europejskie doprowadziło do wskaza-
nia zasadniczych przesłanek koniecznych w celu stwierdzenia przej-
ścia zakładu pracy. W celu oceny, czy przesłanki przejęcia zostały speł-
nione, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które 
charakteryzują dane zachowanie, do których zalicza się w szczególno-
ści rodzaj przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie lub 
brak przejęcia składników majątkowych takich jak budynki i ruchomo-
ści, wartość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie 
lub brak przejęcia większości pracowników przez nowego pracodawcę, 
przejęcie lub brak przejęcia klientów, a także stopień podobieństwa 
działalności prowadzonej przed i po przejęciu oraz czas ewentualnego 
zawieszenia tej działalności. Tym samym, od sprawy Süzen Trybunał 
Sprawiedliwości przyjmuje konsekwentnie, że jednostka gospodarcza 
(a więc przedsiębiorstwo, zakład, część zakładu) będąca przedmiotem 
transferu nie może być sprowadzona tylko do działalności, którą pro-
wadzi. Jej tożsamość wynika z wielości nierozłącznych elementów, jak 
wchodzący w jej skład personel, kierownictwo, organizacja pracy, me-
tody działania, klientela, czy ewentualnie jej środki trwałe. Jedynie na 
marginesie odnotowania wymaga wyrok21 ETS z dnia 12 lutego 2009 
roku, w którym wyrażany jest pogląd, że przepisy dyrektywy mogą być 
stosowane także w sytuacji, gdy część przejmowanego przedsiębior-
stwa lub zakładu nie zachowuje niezależności organizacyjnej, pod wa-
runkiem, że funkcjonalne więzi pomiędzy poszczególnymi przejmowa-
nymi czynnikami produkcji zostaną zachowane, co będzie pozwalało 
przejmującemu na ich wykorzystywanie do celu prowadzenia iden-
tycznej lub analogicznej działalności gospodarczej. Funkcjonalne więzi 
pomiędzy różnymi przejmowanymi czynnikami pozwalają przejmują-
cemu na wykorzystywanie ich w celu prowadzenia identycznej lub ana-
logicznej działalności gospodarczej, nawet jeśli, po dokonaniu przeję-
cia, są one włączone w ramy odmiennej struktury organizacyjnej. 

Powyższe spostrzeżenia muszą zostać przeniesiona na grunt 
prawa krajowego. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 22  
z dnia 13 marca 2014 roku przy analizie treści art. 231 Kodeksu Pracy, 
nie można pominąć dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwo-
ści. Uchylenie się od analizy tego orzecznictwa mogłoby narazić Rzecz-
pospolitą Polską jako państwo członkowskie Unii Europejskiej na za-

                                                                    
21 Wyrok ETS z dnia 12 lutego 2009 roku, w sprawie C–466/07, Dietmar Harenberg 
przeciwko Ferrotron Technologies GmbH. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2014 roku, sygnatura akt I BP 8/13, źró-
dło: Legalis. 
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rzut nierespektowania acquis communautaire, czyli dorobku Wspól-
noty. Powyższa konstatacja skutkowała przyjęciem przez Sąd Najwyż-
szy proeuropejskiej wykładni art. 231 kodeksu pracy i uznaniem, iż 
przejście przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębiorstwa obej-
muje swoim zakresem wszystkie przypadki zmiany w ramach stosun-
ków zobowiązaniowych osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej 
za prowadzenie przedsiębiorstwa lub zakładu, która z tego tytułu 
przejmuje obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników przed-
siębiorstwa lub zakładu, a nie ma znaczenia to, czy przeniesiona została 
własność składników majątkowych. Nadto, Sąd podkreślił, iż przejście 
dotyczy jednostki gospodarczej, przez którą należy rozumieć zorgani-
zowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działal-
ności gospodarczej, bez względu na to, czy jest to działalność podsta-
wowa czy pomocnicza. Przejście, o którym mowa wcześniej, następuje 
pod warunkiem, że przekazywana jednostka gospodarcza zachowuje 
tożsamość. Oznacza to, że przejście przedsiębiorstwa, zakładu pracy 
lub części zakładu pracy nie przejawia się jedynie w przekazaniu jego 
majątku (assets), lecz konieczne jest przede wszystkim rozważenie, czy 
został przekazany jako funkcjonująca jednostka, czy jego działanie jest 
rzeczywiście kontynuowane lub podjęte ponownie przez nowego pra-
codawcę. Dla oceny, czy przesłanki przejęcia zostały spełnione, należy 
wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne, które charaktery-
zują dane zachowanie, do których zalicza się w szczególności rodzaj 
przedsiębiorstwa lub zakładu, o który chodzi, przejęcie lub brak prze-
jęcia składników majątkowych takich jak budynki i ruchomości, war-
tość składników niematerialnych w chwili przejęcia, przejęcie lub brak 
przejęcia większości pracowników przez nowego pracodawcę, przeję-
cie lub brak przejęcia klientów, a także stopień podobieństwa działal-
ności prowadzonej przed i po przejęciu oraz czas ewentualnego zawie-
szenia tej działalności.  

W świetle przytoczonej argumentacji, odnotowania wymaga 
również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2010 roku  
w sprawie o sygnaturze akt I PK 210/09, w którym wskazano, że po-
wierzenie kompleksowej obsługi jednego podmiotu wyspecjalizowa-
nym przedsiębiorcom, świadczącym usługi w oznaczonym zakresie 
(tzw. outsourcing) – może stanowić przejęcie części zakładu pracy 
w rozumieniu art. 231 K.P. W przytoczonym orzeczeniu, Sąd Najwyższy 
analizując, czy przypadku powierzenia świadczenia pomocy prawnej 
zewnętrznemu podmiotowi (przedsiębiorcy – radcy prawnemu), który 
to miał świadczyć swoje usługi w określonych (tych samych) godzinach 
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oraz miejscu (wyodrębniony gabinet na terenie szpitala, z którego ko-
rzystał dotychczasowy radca prawny zatrudniony przez Szpital) rów-
nież odwołał się do dorobku prawa wspólnotowego, tj. wyroku 23  
z dnia 18 marca 1986 roku, w którym wskazano katalog istotnych oko-
liczności mających być ocenionych. Zaliczają się do nich:  typ przedsię-
biorstwa lub zakładu; czy zbyte zostały składniki materialne, takie jak 
budynki i ruchomości; wartość składników niematerialnych w chwili 
transferu; czy większość pracowników została przejęta przez nowego 
pracodawcę) czy przejęta została obsługa klientów przedsiębiorstwa; 
stopień podobieństwa między działalnością prowadzoną przed i po 
zbyciu przedsiębiorstwa; ewentualna przerwa w działalności przedsię-
biorstwa. Analiza powyższych okoliczności faktycznych daje dopiero 
podstawy do stwierdzenia, czy doszło do przejścia całości lub części za-
kładu pracy na nowego pracodawcę. W zarysowanym stanie faktycz-
nym, Sąd nie stwierdził przejścia zakładu pracy, gdyż typ pracodawców 
był zupełnie różne, tj. głównym przedmiotem działalności Szpitala jest 
świadczenie usług medycznych, a kancelarii prawnej – jest świadczenie 
pomocy prawnej. Radca prawny nie przejął żadnych składników mate-
rialnych, niematerialnych oraz pracowników szpitala. Jednak przede 
wszystkim, obsługa prawna Szpitala to była uboczną (pomocniczą) 
działalnością, wyłącznie na potrzeby własne Szpitala, co w konsekwen-
cji oznacza, że w przypadku działalności kancelarii prawnej (obsługa 
prawna różnych zewnętrznych podmiotów a nie tylko Szpitala) nie zo-
stała zachowana tożsamość przedmiotu działalności polegającego na 
obsłudze prawnej Szpitala.  

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż po-
jęcia przedsiębiorstwa z art. 551 kodeksu cywilnego oraz zakładu pracy 
wskazane w art. 231 kodeksu pracy mają charakter częściowo krzy-
żowy. Może okazać się, że wraz z nabyciem części przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorca przejmie pracowników zbywcy przedsiębiorstwa. Taka 
sytuacja będzie miała miejsce w szczególności w sytuacji, gdy dochodzi 
do przejścia zorganizowanych składników powiązanych ze sobą funk-
cjonalnie i umożliwiających dalsze prowadzenie tożsamej działalności 
gospodarczej.  
 
  

                                                                    
23  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1986 roku  
w sprawie C–24/85–Josef Maria Antonius Spijkers przeciwko Gebroeders Benedik 
Abattoir CV and Alfred Benedik en Zonen BV.  
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Ochrona interesu pracodawcy w świetle przepisów prawa pracy  

i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
 
Uwagi wprowadzające  

W prawie pracy odnaleźć możemy wiele norm prawnych, któ-
rych konstrukcja świadczy o dążeniu ustawodawcy do zachowania mi-
nimalnych uprawnień pracowniczych i choć nie można zaprzeczyć, że 
to pracownik jest z reguły słabszą stroną stosunku pracy, bez wątpienia 
istnieje również potrzeba ochrony interesów pracodawcy, który nie-
jednokrotnie musi stawić czoło twardym zasadom gry rynkowej. Dla-
tego istotne jest, aby za pośrednictwem stanowionego prawa nie do-
puszczać do interwencji zakłócającej prawidłowe oddziaływanie me-
chanizmu rynkowego, ale jednocześnie umożliwić wszystkim podej-
mującym rywalizację podmiotom funkcjonowanie w warunkach uczci-
wej konkurencji. Stąd pojawiły się w prawie pracy, ale również poza tą 
gałęzią prawa regulacje, których celem jest eliminowanie nielojalności 
w stosunkach między stronami stosunku pracy.  

W kodeksie pracy, przepisami stanowiącymi prawną podstawę 
dla wzmocnienia ochrony interesu pracodawcy są art. 1011 § 1 k.p2. 
oraz art. 1012 § 1 k.p., umożliwiające pracodawcy i pracownikowi za-
warcie odpowiednio: umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania 
stosunku pracy oraz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 
pracy. Mimo iż przepis art. 1011 § 1 k.p. posługuje się sformułowaniem 
„w zakresie określonym w odrębnej umowie”, należy przyjąć, że pod-
stawą dla związania pracownika zakazem konkurencji jest obowiązek, 
o którym stanowi art. 100 § 2 pkt. 4 k.p., czyli pracowniczy obowiązek 
dbałości o dobro zakładu pracy. Dobro zakładu pracy, jako dobro 
wspólne pracodawcy i zatrudnionych w nim pracowników powinno 
stanowić punkt odniesienia dla działań podejmowanych przez obie 
strony stosunku pracy, zaś umowa stron stanowi jedynie doprecyzo-
wanie i uszczegółowienie tego uniwersalnego obowiązku pod kątem 
dookreślenia zakresu terytorialnego, przedmiotowego i czasowego za-
kazu konkurencji. 

                                                                    
1 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. 
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm., 
dalej: k.p. 
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nież odwołał się do dorobku prawa wspólnotowego, tj. wyroku 23  
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do przejścia zorganizowanych składników powiązanych ze sobą funk-
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23  Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1986 roku  
w sprawie C–24/85–Josef Maria Antonius Spijkers przeciwko Gebroeders Benedik 
Abattoir CV and Alfred Benedik en Zonen BV.  
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1 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. 
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm., 
dalej: k.p. 
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Umowny zakaz konkurencji, o którym stanowi Kodeks pracy 
oraz będący źródłem tego zakazu pracowniczy obowiązek dbałości  
o dobro zakładu pracy stanowią podstawę dla ograniczenia pracow-
nika w możliwości podejmowania działalności noszącej znamiona kon-
kurencyjnej i mają na celu ochronę interesu pracodawcy bez względu 
na posiadany przez podmiot zatrudniający status przedsiębiorcy. Bio-
rąc pod uwagę, iż nie każdy pracodawca jest przedsiębiorcą, a prowa-
dzona przez pracodawcę działalność niekoniecznie musi być działalno-
ścią gospodarczą należy stwierdzić, że działalność konkurencyjna na 
gruncie prawa pracy ma szerszy zakres podmiotowy, obejmuje bowiem 
wszystkich pracodawców bez względu na to, czy posiadają status 
przedsiębiorcy, jak również szerszy zakres przedmiotowy, ponieważ 
może obejmować także pozagospodarczą sferę działalności praco-
dawcy, która może mieć charakter nieodpłatny lub zarobkowy.  

Natomiast ochrona przed nieuczciwą konkurencją przewi-
dziana w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji3 przysługuje pracodawcom prowadzącym działalność go-
spodarczą. Taki wniosek możemy wyprowadzić z brzmienia art. 1 
u.z.n.k., który wyraźnie stanowi, że ustawa reguluje zapobieganie  
i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej,  
w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Natomiast 
zgodnie z art. 2 u.z.n.k., przedsiębiorcami w rozumieniu przyjętym  
w tej ustawie są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby 
ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działal-
ności gospodarczej. 

Analiza przepisów u.z.n.k. pozwala więc na stwierdzenie, że 
podmiotem chronionym na gruncie u.z.n.k. może być przedsiębiorca  
w znaczeniu przyjętym w art. 2 u.z.n.k., a więc również pracodawca, 
który prowadzi działalność gospodarczą. Wątpliwości może natomiast 
budzić kwestia odpowiedzi na pytanie, kto może być sprawcą czynu 
nieuczciwej konkurencji? Odwołując się do treści art. 3 u.z.n.k należy 
bowiem stwierdzić, że: „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub naru-
sza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Sformułowanie tego 
przepisu zdaje się więc wskazywać, że podmiotem, któremu można 
przypisać sprawstwo czynu nieuczciwej konkurencji jest przedsię-
biorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Jednak analiza dalszych przepisów 

                                                                    
3  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Dz.U.2003.153.1503, dalej: u.z.n.k. 
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u.z.n.k., odnoszących się do poszczególnych czynów nieuczciwej kon-
kurencji skłania do rozważenia, czy rzeczywiście właściwe jest stwier-
dzenie, że tylko przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z tym ponosić odpowiedzialność z tego tytułu 
na zasadach określonych w u.z.n.k. 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna ze względu na re-
guły rządzące odpowiedzialnością osoby, która dopuszcza się czynu 
nieuczciwej konkurencji. Jeśli przyjmiemy, że sprawcą czynu nieuczci-
wej konkurencji może być nie tylko przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 
u.z.n.k., ale również pracownik, to ma to istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia pracownika oraz przedsiębiorcy, którego interes został zagro-
żony lub naruszony czynem nieuczciwej konkurencji. Przewidziana bo-
wiem w u.z.n.k. odpowiedzialność podmiotu dopuszczającego się czynu 
nieuczciwej konkurencji ma charakter odpowiedzialności zaostrzonej 
w stosunku do reguł rządzących materialną odpowiedzialnością pra-
cowniczą w przypadku, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę 
z winy nieumyślnej. Poza tym ważne jest także rozstrzygnięcie, czy pra-
codawca będący przedsiębiorcą może wystąpić przeciwko pracowni-
kowi z roszczeniami zarówno z tytułu naruszenia umownego zakazu 
konkurencji, jak i z przysługującymi mu na mocy u.z.n.k. w sytuacji, gdy 
zachowanie pracownika spełnia jednoczenie kryteria pozwalające na 
zakwalifikowanie go do kategorii czynów nieuczciwej konkurencji. 
 
Tajemnica pracodawcy a tajemnica przedsiębiorstwa  

Aby rozwiać wątpliwości nagromadzone wokół tej kwestii na-
leży w pierwszej kolejności zastanowić się, w jakiej relacji pozostają 
względem siebie pojęcia: tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy praco-
dawcy i „szczególnie ważnych informacji”, do których odnosi się  
art. 1012 § 1 k.p. 

O tajemnicy pracodawcy stanowi art. 100 § 2 pkt. 4 k.p. Zgodnie 
z jego treścią pracownik jest zobowiązany m.in. do zachowania  
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę. Informacje, które określamy mianem tajemnicy pra-
codawcy dzielą się na informacje „szczególnie ważne”, czyli te, do któ-
rych dostęp stanowi przesłankę zawarcia klauzuli konkurencyjnej  
i „pozostałe”4.  

                                                                    
4  M. Lewandowicz-Machnikowska. Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy, War-
szawa 2004. s. 79–80. 
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bowiem stwierdzić, że: „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
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3  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Dz.U.2003.153.1503, dalej: u.z.n.k. 
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u.z.n.k., odnoszących się do poszczególnych czynów nieuczciwej kon-
kurencji skłania do rozważenia, czy rzeczywiście właściwe jest stwier-
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na zasadach określonych w u.z.n.k. 
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u.z.n.k., ale również pracownik, to ma to istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia pracownika oraz przedsiębiorcy, którego interes został zagro-
żony lub naruszony czynem nieuczciwej konkurencji. Przewidziana bo-
wiem w u.z.n.k. odpowiedzialność podmiotu dopuszczającego się czynu 
nieuczciwej konkurencji ma charakter odpowiedzialności zaostrzonej 
w stosunku do reguł rządzących materialną odpowiedzialnością pra-
cowniczą w przypadku, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę 
z winy nieumyślnej. Poza tym ważne jest także rozstrzygnięcie, czy pra-
codawca będący przedsiębiorcą może wystąpić przeciwko pracowni-
kowi z roszczeniami zarówno z tytułu naruszenia umownego zakazu 
konkurencji, jak i z przysługującymi mu na mocy u.z.n.k. w sytuacji, gdy 
zachowanie pracownika spełnia jednoczenie kryteria pozwalające na 
zakwalifikowanie go do kategorii czynów nieuczciwej konkurencji. 
 
Tajemnica pracodawcy a tajemnica przedsiębiorstwa  

Aby rozwiać wątpliwości nagromadzone wokół tej kwestii na-
leży w pierwszej kolejności zastanowić się, w jakiej relacji pozostają 
względem siebie pojęcia: tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy praco-
dawcy i „szczególnie ważnych informacji”, do których odnosi się  
art. 1012 § 1 k.p. 

O tajemnicy pracodawcy stanowi art. 100 § 2 pkt. 4 k.p. Zgodnie 
z jego treścią pracownik jest zobowiązany m.in. do zachowania  
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę. Informacje, które określamy mianem tajemnicy pra-
codawcy dzielą się na informacje „szczególnie ważne”, czyli te, do któ-
rych dostęp stanowi przesłankę zawarcia klauzuli konkurencyjnej  
i „pozostałe”4.  

                                                                    
4  M. Lewandowicz-Machnikowska. Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy, War-
szawa 2004. s. 79–80. 
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Należy więc uznać, że pojęcie tajemnicy pracodawcy, do której 
odnosi się ustawodawca w art. 100 § 2 pkt. 4 jest pojęciem szerszym 
niż pojęcie „szczególnie ważnych informacji” z art. 1012 § 1 k.p.  

W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: jak należy rozumieć 
pojęcie „szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę”? Czy o uznaniu danych informacji za 
szczególnie ważne decydują kryteria subiektywne, czy może obiek-
tywne?   

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy (dalej: SN) stwierdził, iż 
oceniając rodzaj i zakres „szczególnie ważnych informacji” należy od-
nieść się do przedmiotu działalności pracodawcy (faktycznej lub poten-
cjalnej), jak również podkreślił, iż to pracodawca ocenia ich wagę  
i „ważność” dla swoich interesów. Zdaniem SN bez wątpienia, takimi 
szczególnie ważnymi dla pracodawcy informacjami może być wiedza 
pracownika o danych składających się na znajomość rynku dystrybucji 
i zbytu5.  

Także w literaturze przedmiotu odnaleźć możemy interpreta-
cje tego pojęcia.  M. Lewandowicz-Machnikowska za szczególnie ważne 
informacje uznaje informacje specjalne, mające znaczenie strategiczne 
decydujące o pozycji pracodawcy na rynku gospodarczym6. Zdaniem 
P. Nachmanna, szczególnie ważne informacje to informacje, z którymi 
pracownik zapoznał się w związku ze swoim zatrudnieniem, które 
wiążą się z zakresem działania podmiotu zatrudniającego, które mogą 
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa albo mogą być innymi informa-
cjami, które w przypadku ich ujawnienia, mogłyby narazić pracodawcę 
na szkodę, mimo że z formalnego punktu widzenia tajemnicą przedsię-
biorstwa nie są, a mają istotny wpływ na jego funkcjonowanie7. Dla 
określenia, czym są szczególnie ważne informacje, o których stanowi 
art. 1012 § 1 k.p. pomocne może być również odwołanie się do art. 11 
u.z.n.k., który będzie jeszcze przedmiotem analizy w niniejszym opra-
cowaniu. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy więc stwier-
dzić, że szczególnie ważne informacje, o których mowa w art. 1012 § 1  
k.p. stanowią szerszą kategorię pojęciową niż tajemnica przedsiębior-
stwa zdefiniowana w u.z.n.k., a także, że o wadze określonych informa-
cji przesądzają nie obiektywne kryteria, lecz subiektywne przekonanie 
pracodawcy, gdyż – zgodnie z orzecznictwem SN – dla przyjęcia, że 
                                                                    
5  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2006 roku, II PK 39/06,  
Lex nr 309389. 
6 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula..., s. 81. 
7 P. Nachmann, Pojęcie i rodzaje klauzul konkurencyjnych, „PiZS”, nr 1/1997, s. 22. 
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dane informacje są szczególnie ważne wystarczy, że zdaniem praco-
dawcy ujawnienie ich lub wykorzystanie przez pracownika w działal-
ności konkurencyjnej mogłoby narazić go na straty8. 

Zdaniem SN pracodawca dążąc do zawarcia umowy o zakazie 
konkurencji chroni swoje interesy oparte na przekonaniu, że pracow-
nik ma dostęp do informacji, które uznaje za szczególnie ważne, ponie-
waż ich ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę9. Podobnie w wyroku 
z 11 stycznia 2006 r. SN uznał, że to pracodawca powinien przewidzieć, 
czy wykorzystanie przez pracownika nabytej wiedzy, mogłoby narazić 
go na straty przy podjęciu przez pracownika działalności konkurencyj-
nej. Dlatego pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o za-
kazie konkurencji, gdy jedynie przewiduje, że pracownik uzyska dostęp 
do szczególnie dla niego ważnych informacji10. Wśród przedstawicieli 
doktryny odnaleźć można także i takich, którzy mają odmienne zapa-
trywanie na tę kwestię. Zdaniem M. Lewandowicz–Machnikowskiej za-
wężający kierunek wykładni, który wynika z wyjątkowego charakteru 
przepisów o klauzuli konkurencyjnej skłania do przyjęcia, że chodzi 
o  oceny zobiektywizowane11. To właśnie stanowisko wydaje się być 
trafne. Nie można bowiem zaprzeczyć, że ocena pracodawcy w kwestii 
wagi informacji jest bardzo ważna, ale trzeba mieć też na uwadze, że 
skoro instytucja klauzuli konkurencyjnej stanowi wyjątek od zasady 
wolności pracy, to należy z dużą ostrożnością oceniać spełnienie prze-
słanek warunkujących możliwość jej zawarcia.  

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy więc stwier-
dzić, że pojęcie tajemnicy pracodawcy nie stanowi jednolitej kategorii 
pojęciowej, gdyż zawiera w sobie informacje „szczególnie ważne” i po-
zostałe. Tak rozumiana tajemnica pracodawcy jest pojęciem szerszym 
niż tajemnica przedsiębiorstwa z u.z.n.k. i do niej również odnosi się 
art. 100 § 2 pkt. 5 k.p., zgodnie z którym pracownik jest obowiązany 
przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Tajemnice, 
o których mowa w tym przepisie, w pewnym zakresie stanowią też ta-
jemnicę pracodawcy12.  

Z pewnością to sformułowanie odnieść możemy do tajemnicy 
przedsiębiorstwa, o której stanowi art. 11 u.z.n.k. Już wstępna analiza 

                                                                    
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2001 roku, I PKN 402/00, Lex nr 74886. 
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2009 roku, II PK 223/08, Lex nr 523521. 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 110/05, Lex nr 211685. 
11 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula…., s. 81. 
12  Z. Góral, Komentarz do art. 100, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran,  
s. 715–716. 
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Należy więc uznać, że pojęcie tajemnicy pracodawcy, do której 
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5  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2006 roku, II PK 39/06,  
Lex nr 309389. 
6 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula..., s. 81. 
7 P. Nachmann, Pojęcie i rodzaje klauzul konkurencyjnych, „PiZS”, nr 1/1997, s. 22. 
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8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2001 roku, I PKN 402/00, Lex nr 74886. 
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2009 roku, II PK 223/08, Lex nr 523521. 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., II PK 110/05, Lex nr 211685. 
11 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula…., s. 81. 
12  Z. Góral, Komentarz do art. 100, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran,  
s. 715–716. 
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tej definicji pozwala na stwierdzenie, że zakresy pojęć „tajemnica pra-
codawcy” i „tajemnica przedsiębiorstwa” krzyżują się, choć obowiązek 
pracowniczy zawarty w art. 100 § 2 pkt. 4 k.p. obejmuje szerszy krąg 
zdarzeń, ponieważ nie dotyczy wyłącznie zdarzeń, co do których pra-
codawca podjął działania mające na celu ich „utajnienie”13.  

Poza tym informacje tworzące tajemnicę pracodawcy nie mu-
szą mieć charakteru informacji mających wartość gospodarczą14, choć 
jak słusznie podkreśla się w doktrynie, w przypadku przedsiębiorcy bę-
dącego pracodawcą większość informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić go na szkodę objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa15. Gdyby-
śmy przyjęli, że informacje objęte zakresem art. 11 u.z.n.k. nie mogą 
stanowić jednocześnie tajemnicy pracodawcy, to uniemożliwiałoby to 
ich ochronę w drodze klauzuli konkurencyjnej. Poza tym, w przypadku 
tych informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ze 
względu na brak działań pracodawcy zmierzających do utrzymania ich 
w poufności, a które ze względu na swój charakter mogłyby być za takie 
uznane, objęcie ich ochroną przez zawarcie klauzuli konkurencyjnej 
byłoby zarazem działaniem zmierzającym do ich utajnienia, w związku 
z tym informacje te stawałyby się tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mo-
głyby być już chronione przez objęcie ich postanowieniami umowy  
o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia16. 

To, że tajemnica pracodawcy może być jednocześnie tajemnicą 
przedsiębiorstwa, choć desygnaty obu pojęć nie są tożsame, znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie SN. W wyroku z dn. 25 stycznia 2007 r. 
SN przyjął, że fakt zwolnienia byłych pracowników z zakazu konkuren-
cji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczny z godzeniem się 
przez pracodawcę na ich ujawnianie lub uczynienie z nich dowolnego 
użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. Nawet gdy 
dojdzie do rozwiązania stosunku pracy byli pracownicy mają obowią-
zek zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących ta-
jemnicę przedsiębiorstwa17.  
 
Pracownik jako sprawca czynu nieuczciwej konkurencji 

Jeżeli uznamy, że tajemnica pracodawcy może być jednocześnie 
tajemnicą przedsiębiorstwa to należy również przyjąć, że w pewnych 
przypadkach, gdy pracownik łamie zakaz konkurencji wynikający z za-
wartej z pracodawcą umowy, bądź ujawnia informacje mogące narazić 
                                                                    
13 P. Prusinowski, Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2014, s. 23. 
14 Ibidem, s. 23. 
15 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula…, s. 79. 
16 Ibidem, s. 79–80. 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 roku, I PK 207/06, Lex 400404. 
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pracodawcę na szkodę pomimo braku umowy o zakazie konkurencji, 
możliwe jest również popełnienie przez niego czynu nieuczciwej kon-
kurencji. Jak pogodzić taki wniosek z brzmieniem art. 3 u.z.n.k., który 
w zestawieniu z art. 1 i art. 2 u.z.n.k. zdaje się odnosić sprawstwo czynu 
nieuczciwej konkurencji do przedsiębiorcy? 

Sądzę, że należy zgodzić się z prezentowanym w literaturze po-
glądem, iż u.z.n.k. wyraża jedynie zasadę, zgodnie z którą sprawcą 
czynu nieuczciwej konkurencji jest przedsiębiorca18, nie ma ona jednak 
charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki, jak choćby ten sfor-
mułowany w art. 11 u.z.n.k., który stanowi, iż „czynem nieuczciwej kon-
kurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych infor-
macji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od 
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsię-
biorcy”.  

Przemawia za tym m.in. stwierdzenie, że to pracownik ma naj-
lepszy dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębior-
stwa19. Biorąc za punkt wyjścia rodzaj informacji chronionych na grun-
cie u.z.n.k., tj. w szczególności informacji technologicznych (np. doty-
czących sposobu produkcji), informacji technicznych (np. projekty nie-
opatentowanych rozwiązań technicznych), informacji handlowych (np. 
listy dostawców, klientów), informacji organizacyjnych (np. wynagro-
dzenia wypłacane pracownikom, system dystrybucji)20 wydaje się być 
słuszne przyjęcie, że zasadniczo to pracownik ze względu na wykony-
waną pracę bądź zajmowane stanowisko w największym stopniu ze-
tknie się z tego typu informacjami. Poza tym art. 11 ust. 2 u.z.n.k. wy-
raźnie odnosi sprawstwo czynu nieuczciwej konkurencji do pracow-
nika. 

W literaturze przedmiotu do pracowniczych czynów nieuczci-
wej konkurencji zalicza się również zachowanie określone w art. 12  
i 14 u.z.n.k., co wydaje się być uzasadnione, gdyż z jednej strony nie ma 
podstaw, aby stwierdzić bez cienia wątpliwości, iż takiego rodzaju czy-
nów nie może dopuścić się również pracownik, z drugiej zaś, tak jak 
ustaliliśmy, reguła zgodnie z którą to przedsiębiorca dopuszcza się 
czynu nieuczciwej konkurencji nie ma charakteru absolutnego. Jeśli zaś 
weźmie się pod uwagę treść art. 12 u.z.n.k., który w ust. 1 stanowi  
o nakłanianiu do niewykonywania lub nienależytego wykonywania   

                                                                    
18 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej kon-
kurencji, „PiZS”, nr1/2005, s. 9. 
19 Ibidem, s. 9. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2013 roku, III SO 8/14, Lex nr 1621354. 
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tej definicji pozwala na stwierdzenie, że zakresy pojęć „tajemnica pra-
codawcy” i „tajemnica przedsiębiorstwa” krzyżują się, choć obowiązek 
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codawca podjął działania mające na celu ich „utajnienie”13.  

Poza tym informacje tworzące tajemnicę pracodawcy nie mu-
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ich ochronę w drodze klauzuli konkurencyjnej. Poza tym, w przypadku 
tych informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ze 
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zek zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących ta-
jemnicę przedsiębiorstwa17.  
 
Pracownik jako sprawca czynu nieuczciwej konkurencji 

Jeżeli uznamy, że tajemnica pracodawcy może być jednocześnie 
tajemnicą przedsiębiorstwa to należy również przyjąć, że w pewnych 
przypadkach, gdy pracownik łamie zakaz konkurencji wynikający z za-
wartej z pracodawcą umowy, bądź ujawnia informacje mogące narazić 
                                                                    
13 P. Prusinowski, Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2014, s. 23. 
14 Ibidem, s. 23. 
15 M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula…, s. 79. 
16 Ibidem, s. 79–80. 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 roku, I PK 207/06, Lex 400404. 
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pracodawcę na szkodę pomimo braku umowy o zakazie konkurencji, 
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glądem, iż u.z.n.k. wyraża jedynie zasadę, zgodnie z którą sprawcą 
czynu nieuczciwej konkurencji jest przedsiębiorca18, nie ma ona jednak 
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18 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej kon-
kurencji, „PiZS”, nr1/2005, s. 9. 
19 Ibidem, s. 9. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2013 roku, III SO 8/14, Lex nr 1621354. 
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obowiązków pracowniczych, a w ust. 2 o nakłanianiu klientów przed-
siębiorcy do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy można dojść do wniosku, że to właśnie pra-
cownik, który ma kontakt z innymi pracownikami i klientami przedsię-
biorcy mógłby dopuścić się takiego czynu21, zwłaszcza że w dalszej czę-
ści tego przepisu mowa jest o działaniu w celu przysporzenia korzyści 
sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Łatwo wy-
obrazić sobie sytuację, w której pracownik kuszony przez innego 
przedsiębiorcę perspektywą korzyści majątkowej lub intratnego stano-
wiska w konkurencyjnej spółce, godzi się na nielojalne zachowanie wo-
bec pracodawcy. Możliwe jest też, że pracownik działając na szkodę 
przedsiębiorcy czyni to bez względu na materialne korzyści, które mo-
głyby stać się jego udziałem wyłącznie po to, aby pracodawca poniósł 
straty, bo np. pracownik otrzymał wypowiedzenie, które w jego odczu-
ciu stanowi przejaw dyskryminacji i tym samym jest dla niego krzyw-
dzące. 

Jeśli zaś chodzi o art. 14 u.z.n.k., to redakcja tego przepisu może 
nasuwać wniosek, iż sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji określo-
nego w tym przepisie jest osoba związana np. stosunkiem pracy  
z przedsiębiorcą–pracodawcą 22 . Zgodnie z tym przepisem: „czynem 
nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub 
wprowadzających błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy 
albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia 
szkody”. 

Nie tylko zresztą sformułowanie art. 14 u.z.n.k.. może wskazy-
wać na pracownika jako osobę, która zdolna jest do popełnienia czynu 
nieuczciwej konkurencji. To pracownik, z racji łączącego go z praco-
dawcą stosunku pracy i wykonywania zgodnie z jego treścią określo-
nego rodzaju pracy, może mieć dostęp do takich danych odnoszących 
się do przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności, które te 
nieprawdziwe lub wprowadzające błąd informacje uczynią jeszcze bar-
dziej wiarygodnymi niż w przypadku, gdyby rozpowszechniał je inny 
przedsiębiorca utożsamiany przez innych uczestników rynku jako kon-
kurent poszkodowanego czynem nieuczciwej konkurencji. 

 

                                                                    
21 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 10, por. także: J. Czerniak-Swę-
dzioł, Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 
2007, s. 317–323. 
22 Ibidem, s. 9, por także: J. Czerniak-Swędzioł, Pracowniczy…, s. 323–328. 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania można więc 
stwierdzić, że także pracownik jest potencjalnym sprawcą czynu nie-
uczciwej konkurencji. Przyjęcie takiego wniosku skłania zaś do poszu-
kiwania podstawy odpowiedzialności pracownika i rozstrzygnięcia 
problemu kumulacji roszczeń pracodawcy poszkodowanego takim czy-
nem. 
 
Odpowiedzialność pracownika dopuszczającego się czynu            
nieuczciwej konkurencji 

U.z.n.k. w art. 18 stanowi, iż przedsiębiorca, którego interes zo-
stał zagrożony lub naruszony czynem nieuczciwej konkurencji może 
domagać się od sprawcy: 
„1) zaniechania niedozwolonych działań, 
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań, 
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowied-
niej treści i w odpowiedniej formie, 
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, 
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych, 
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określny cel społeczny 
związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa na-
rodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony”. 

Część z wymienionych roszczeń ma charakter majątkowy, po-
zostałe niemajątkowy. Ze środków o charakterze niemajątkowym pra-
codawca będzie mógł skorzystać bez ograniczeń ze strony Kodeksu 
pracy, gdyż w tym zakresie Kodeks pracy nie zawiera regulacji odno-
szących się do relacji pomiędzy stronami stosunku pracy23.  Jeśli jednak 
pracownik dopuszczając się czynu nieuczciwej konkurencji naruszy 
jednocześnie ustaloną organizację i porządek w pracy, to w takim przy-
padku pracodawca będzie mógł nie tylko domagać się usunięcia skut-
ków niedozwolonego działania, ale również na podstawie art. 108 k.p. 
nałożyć na pracownika karę upomnienia, czy nagany24. 

Ustalając natomiast reguły rządzące odpowiedzialnością mate-
rialną pracownika będącego sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji 
ważne jest rozstrzygnięcie, czy pracownik dokonał tego czynu przy wy-
konywaniu obowiązków pracowniczych, czy też nie25.  

Słusznie bowiem przyjmuje się wśród przedstawicieli doktryny 
prawa pracy, że w sytuacji, gdy zachowanie pracownika nie pozostaje 

                                                                    
23 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 12. 
24 Ibidem, s. 12; J. Czerniak-Swędzioł, Pracowniczy…, s. 407. 
25 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 12. 
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21 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 10, por. także: J. Czerniak-Swę-
dzioł, Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 
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23 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 12. 
24 Ibidem, s. 12; J. Czerniak-Swędzioł, Pracowniczy…, s. 407. 
25 M. Gersdorf, M. Raczkowski, Odpowiedzialność…, s. 12. 
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w związku ze stosunkiem pracy, odpowiedzialność pracownika do-
puszczającego się czynu nieuczciwej konkurencji nie powinna podlegać 
ograniczeniom przewidzianym w Kodeksie pracy, a opierać się na pra-
wie cywilnym. Poza tym w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. ustawodawca sta-
nowi jedynie, że wyrządzona szkoda powinna zostać naprawiona na za-
sadach ogólnych, a w zakresie prawa pracy przez zasady ogólne należy 
rozumieć przepisy Kodeksu pracy. Tylko w zakresie nieuregulowanym 
przepisami prawa pracy zastosowanie mogłyby znaleźć przepisy Ko-
deksu cywilnego poprzez odesłanie zawarte w art. 300 k.p. Natomiast 
w pozostałych, pozapracowniczych przypadkach zasady ogólne, o któ-
rych mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. należałoby odnosić do regulacji 
zawartych w Kodeksie cywilnym26. 

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, gdy pracownik 
popełni czyn nieuczciwej konkurencji odpowiadać będzie jedynie  
w zakresie damnum emergens i tylko do wysokości trzykrotnego wyna-
grodzenia za pracę. Ta zasada znajdzie zastosowanie tylko w odniesie-
niu do pracownika, który narusza tajemnicę przedsiębiorstwa z art. 11 
u.z.n.k., gdyż w pozostałych przypadkach pracownik będzie odpowia-
dał za szkodę w pełnej wysokości z tego względu, że pracodawca, który 
zarzuca popełnienie czynu określonego w art. 12 i 14 u.z.n.k. musi udo-
wodnić pracownikowi zamiar szkodzenia albo działanie w celu przy-
sporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim, co jest równoznaczne  
z koniecznością wykazania winy umyślnej pracownika27.  
 
Podsumowanie 

Kończąc rozważania poświęcone problematyce ochrony inte-
resu pracodawcy na gruncie prawa pracy i u.z.n.k. należałoby stwier-
dzić, że choć pracodawca dysponuje szeregiem instrumentów praw-
nych, które może wykorzystać wobec nielojalnego pracownika, nie 
zawsze będzie mógł domagać się naprawienia szkody w pełnej wyso-
kości, co w przypadku szkody mogącej powstać na skutek naruszenia 
zakazu konkurencji, bądź dopuszczenia się przez pracownika czynu 
nieuczciwej konkurencji, może oznaczać dotkliwe straty po stronie pra-
codawcy – przedsiębiorcy nie tylko o charakterze majątkowym. Daleko 
idące skutki mogą przede wszystkim ujawnić się w sferze dóbr niema-
jątkowych pracodawcy. Czyn nieuczciwej konkurencji może bowiem 
spowodować utratę renomy, zaufania, jakim klienci darzą danego 

                                                                    
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 

przedsiębiorcę, a w konsekwencji doprowadzić do załamania pozycji 
rynkowej przedsiębiorstwa. 

Dlatego tak ważne jest, aby poszukiwać rozwiązań z jednej 
strony uwzględniających oddziaływanie ochronnej funkcji prawa pracy 
także w obrocie profesjonalnym, w którym pracodawcy będący przed-
siębiorcami dążą przede wszystkim do osiągania zysku, ale z drugiej 
strony umożliwić uczciwą konkurencję i odpowiednio reagować, 
zwłaszcza wtedy, gdy podmiot z założenia słabszy ekonomicznie i or-
ganizacyjnie dopuszcza się czynów prowadzących do naruszenia dóbr 
majątkowych i osobistych innych uczestników rynku.  

Z tego względu wydaje się być właściwe, aby w przepisach 
u.z.n.k. zawrzeć wyraźne sformułowanie, że także inne niż przedsię-
biorca podmioty mogą być sprawcami czynów nieuczciwej konkurencji 
i uregulować w sposób niebudzący wątpliwości kwestię zbiegu rosz-
czeń w przypadku, gdy to pracownik przy wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji. 
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Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej  

na podstawie umowy o pracę 
 
Uwagi wstępne 
 Zagadnienie przedstawione w niniejszym opracowaniu ma cha-
rakter złożony i od wielu lat budzi wątpliwości zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie. Problemy praktyczne związane z zatrudnieniem 
członków zarządu w spółce kapitałowej wynikają z konieczności stoso-
wania regulacji należących do odrębnych gałęzi prawa oraz niedosta-
tecznego unormowania relacji między spółką a członkami jej organów2. 
Warto zauważyć, iż wykorzystanie umowy o pracę, jako podstawy wią-
żącej strony więzi prawnej może prowadzić do kolizji pomiędzy cha-
rakterystyczną dla prawa pracy zasadą ochrony trwałości stosunku 
pracy a zasadami prowadzenia działalności gospodarczej i swobodą 
obsadzania stanowisk w zarządach spółek kapitałowych3. 
 
Wymagania wobec członka zarządu spółki kapitałowej 
 Specyfika zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej wy-
raża się w konieczności spełnienia ustawowych wymogów określo-
nych w art. 18 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) 4 . Zgodnie  
z uregulowaniem członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tym samym członkiem 
zarządu nie może zostać osoba fizyczna, która nie uzyskała pełnolet-
niości, osoba prawna ani jednostka organizacyjna nie posiadająca oso-
bowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 Poza tym, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, członkiem 
zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ko-
deksu karnego5 (dalej: k.k.) oraz w art. 585, 587, 590 i 591 k.sh.. Zakaz 
ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

                                                                    
1 Absolwent, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. 
2 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu 
spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy” nr 14/2004, s.641 i nast. 
3 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III PZP 3/12, OSNAPiUS 2012  
nr 23–24, poz. 279, s. 968. 
4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, 
poz. 1037. 
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553. 



  

 
 

  

  

71 
 

Mateusz Gajda1 
http://dx.doi.org/10.18778/8088-306.2.07 

 
Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej  

na podstawie umowy o pracę 
 
Uwagi wstępne 
 Zagadnienie przedstawione w niniejszym opracowaniu ma cha-
rakter złożony i od wielu lat budzi wątpliwości zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie. Problemy praktyczne związane z zatrudnieniem 
członków zarządu w spółce kapitałowej wynikają z konieczności stoso-
wania regulacji należących do odrębnych gałęzi prawa oraz niedosta-
tecznego unormowania relacji między spółką a członkami jej organów2. 
Warto zauważyć, iż wykorzystanie umowy o pracę, jako podstawy wią-
żącej strony więzi prawnej może prowadzić do kolizji pomiędzy cha-
rakterystyczną dla prawa pracy zasadą ochrony trwałości stosunku 
pracy a zasadami prowadzenia działalności gospodarczej i swobodą 
obsadzania stanowisk w zarządach spółek kapitałowych3. 
 
Wymagania wobec członka zarządu spółki kapitałowej 
 Specyfika zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej wy-
raża się w konieczności spełnienia ustawowych wymogów określo-
nych w art. 18 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) 4 . Zgodnie  
z uregulowaniem członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Tym samym członkiem 
zarządu nie może zostać osoba fizyczna, która nie uzyskała pełnolet-
niości, osoba prawna ani jednostka organizacyjna nie posiadająca oso-
bowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 Poza tym, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, członkiem 
zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ko-
deksu karnego5 (dalej: k.k.) oraz w art. 585, 587, 590 i 591 k.sh.. Zakaz 
ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku 

                                                                    
1 Absolwent, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. 
2 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu 
spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy” nr 14/2004, s.641 i nast. 
3 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III PZP 3/12, OSNAPiUS 2012  
nr 23–24, poz. 279, s. 968. 
4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, 
poz. 1037. 
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553. 



  

72 
 

skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż  
z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. 
W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku ska-
zany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie 
go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu 
obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych 
umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie. 
 Należy zauważyć, iż nie są to jedyne ograniczenia podmiotowe 
występujące w polskim porządku prawnym. Warto wspomnieć na 
przykład o art. 41 § 1 k.k., który stanowi, iż sąd może orzec zakaz zaj-
mowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego za-
wodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowi-
ska lub wykonywanego zawodu, albo okazał, że dalsze zajmowanie sta-
nowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronio-
nym prawem. Poza tym, przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne na-
kładają zakaz sprawowania między innymi funkcji członka zarządu w 
okresie pełnienia funkcji publicznych przez enumeratywnie określone 
kategorie podmiotów6. 
 Co więcej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
statut spółki akcyjnej mogą rozszerzać wymogi stawiane kandydatom 
na członka zarządu w postępowaniu kwalifikacyjnym. Specyfika peł-
nienia funkcji, związana przede wszystkim z ponoszeniem surowej od-
powiedzialności, wymaga, aby kandydat na stanowisko posiadał okre-
ślone kompetencje i kwalifikacje. W praktyce najczęściej można spo-
tkać się z wymogami takimi jak: ukończenie studiów wyższych, odpo-
wiedni staż pracy na stanowisku kierowniczym, umiejętność analitycz-
nego myślenia, znajomość języków obcych. 
 
Stosunek członkostwa w zarządzie a stosunek zatrudnienia 
 W wyniku powołania pomiędzy spółką a członkiem zarządu po-
wstaje stosunek organizacyjny. Może być to wyłączna podstawa pełnie-
nia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej. Powołanie na funkcję 
członka zarządu nie rozstrzyga kwestii wynagrodzenia za świadczone 
usługi. Dopóki nie zostanie w tym przedmiocie podjęta szczegółowa 
uchwała, członek zarządu nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu za 

                                                                    
6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. 1997, nr 106, poz. 679. 
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świadczenie usług na rzecz spółki7. Dlatego też dopuszczalne jest na-
wiązanie dodatkowego stosunku zobowiązaniowego cechującego się 
odrębnością i niezależnością od więzi korporacyjnej.  
 Należy zauważyć, iż k.s.h. nie wskazuje bezpośrednio możli-
wych podstaw zatrudnienia członków zarządu. Art. 203 § 1 i art. 370  
§ 1 k.s.h. stanowią natomiast, że odwołanie członka zarządu nie pozba-
wia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego do-
tyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Co więcej, art. 378 § 1 
k.s.h. określa, iż  rada nadzorcza spółki akcyjnej ustala wynagrodzenie 
członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub in-
nej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Analiza powołanych prze-
pisów prowadzi do wniosku, iż z członkiem zarządu może zostać na-
wiązany zarówno stosunek pracy, jak i umowa cywilnoprawna, np.: 
umowa o zarządzenie spółką albo umowa o świadczenie usług.  
 
Zatrudnienie członka zarządu w reżimie pracowniczym 
 Zatrudnienie członka zarządu w reżimie pracowniczym ma 
charakter atypowy. Jego wykorzystanie budzi wątpliwości ze względu 
na występujące w ramach stosunku pracy podporządkowanie pracow-
nika oraz obowiązek starannego działania. Przywołane cechy pozostają 
w sprzeczności z oceną prowadzenia spraw spółki przez osoby zarzą-
dzając pod względem osiągniętego wyniku ekonomicznego, a także 
możliwym ponoszeniem przez nich surowej odpowiedzialności okre-
ślonej w przepisach k.s.h. Warto zauważyć, iż członkowie zarządu ob-
jęci są ex lege zakazem konkurencji wynikającym z art. 211 i 388 k.s.h., 
który może zostać doprecyzowany w odrębnej umowie. 
 Z członkiem zarządu nie może zostać nawiązany stosunek 
pracy na wszystkich podstawach wymienionych w art. 2 kodeksu 
pracy 8  (dalej: k.p.). W szczególności nie jest możliwe zatrudnienie 
członka zarządu na podstawie mianowania, powołania oraz spółdziel-
czej umowy o pracę. W dwóch pierwszych przypadkach brak ku temu 
odpowiedniej podstawy prawnej. Spółdzielcza umowa o pracę jest na-
tomiast stosowana jedynie w relacji pomiędzy spółdzielnią pracy a jej 
członkami. Dlatego też jedynymi dopuszczalnymi podstawami pracow-
niczego zatrudnienia członka zarządu są: umowa o pracę oraz akt wy-
boru.  
 
 

                                                                    
7 R. Szczęsny, Zarząd w spółkach kapitałowych, Zakamycze 2004, s.70. 
8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141. 
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Stosunek członkostwa w zarządzie a stosunek zatrudnienia 
 W wyniku powołania pomiędzy spółką a członkiem zarządu po-
wstaje stosunek organizacyjny. Może być to wyłączna podstawa pełnie-
nia funkcji w zarządzie spółki kapitałowej. Powołanie na funkcję 
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6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. 1997, nr 106, poz. 679. 
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świadczenie usług na rzecz spółki7. Dlatego też dopuszczalne jest na-
wiązanie dodatkowego stosunku zobowiązaniowego cechującego się 
odrębnością i niezależnością od więzi korporacyjnej.  
 Należy zauważyć, iż k.s.h. nie wskazuje bezpośrednio możli-
wych podstaw zatrudnienia członków zarządu. Art. 203 § 1 i art. 370  
§ 1 k.s.h. stanowią natomiast, że odwołanie członka zarządu nie pozba-
wia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego do-
tyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Co więcej, art. 378 § 1 
k.s.h. określa, iż  rada nadzorcza spółki akcyjnej ustala wynagrodzenie 
członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub in-
nej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Analiza powołanych prze-
pisów prowadzi do wniosku, iż z członkiem zarządu może zostać na-
wiązany zarówno stosunek pracy, jak i umowa cywilnoprawna, np.: 
umowa o zarządzenie spółką albo umowa o świadczenie usług.  
 
Zatrudnienie członka zarządu w reżimie pracowniczym 
 Zatrudnienie członka zarządu w reżimie pracowniczym ma 
charakter atypowy. Jego wykorzystanie budzi wątpliwości ze względu 
na występujące w ramach stosunku pracy podporządkowanie pracow-
nika oraz obowiązek starannego działania. Przywołane cechy pozostają 
w sprzeczności z oceną prowadzenia spraw spółki przez osoby zarzą-
dzając pod względem osiągniętego wyniku ekonomicznego, a także 
możliwym ponoszeniem przez nich surowej odpowiedzialności okre-
ślonej w przepisach k.s.h. Warto zauważyć, iż członkowie zarządu ob-
jęci są ex lege zakazem konkurencji wynikającym z art. 211 i 388 k.s.h., 
który może zostać doprecyzowany w odrębnej umowie. 
 Z członkiem zarządu nie może zostać nawiązany stosunek 
pracy na wszystkich podstawach wymienionych w art. 2 kodeksu 
pracy 8  (dalej: k.p.). W szczególności nie jest możliwe zatrudnienie 
członka zarządu na podstawie mianowania, powołania oraz spółdziel-
czej umowy o pracę. W dwóch pierwszych przypadkach brak ku temu 
odpowiedniej podstawy prawnej. Spółdzielcza umowa o pracę jest na-
tomiast stosowana jedynie w relacji pomiędzy spółdzielnią pracy a jej 
członkami. Dlatego też jedynymi dopuszczalnymi podstawami pracow-
niczego zatrudnienia członka zarządu są: umowa o pracę oraz akt wy-
boru.  
 
 

                                                                    
7 R. Szczęsny, Zarząd w spółkach kapitałowych, Zakamycze 2004, s.70. 
8 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141. 
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Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę  
 Specyfika sprawowania funkcji członka zarządu wymaga, by 
nawiązana więź o charakterze zobowiązaniowym była zgodna z istotą 
stosunku korporacyjnego łączącego go ze spółką. Z tego względu kry-
tycznie należy ocenić zatrudnianie członków zarządów spółek kapita-
łowych na podstawie umowy o pracę.  
 Stronami umowy o pracę są spółka kapitałowa oraz członek za-
rządu. Spółkę w umowie z członkiem zarządu reprezentuje rada nad-
zorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólni-
ków (art. 210 § 1 k.s.h) albo uchwałą walnego zgromadzenia (art. 379 
§ 1 k.s.h.). W przypadku braku należytej reprezentacji umowa  
o pracę będzie dotknięta wadą bezwzględnej nieważności9.  
 W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy zauważył, iż „pracownik 
zatrudniony w charakterze członka zarządu spółki, z chwilą jego odwo-
łania z tego zarządu, traci możliwość wykonywania swojej podstawo-
wej powinności pracowniczej (świadczenia pracy)10. Mimo to ustanie 
stosunku organizacyjnego nie ma wpływu na byt umowy o pracę, która 
musi ulec odrębnemu rozwiązaniu. 
 Konieczność stosowania ochronnych przepisów k.p. dotyczą-
cych powszechnej i szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem może 
doprowadzić do trudności z rozwiązaniem stosunku pracy odwoła-
nego członka zarządu. Stabilizacja zatrudnienia gwarantowana po-
przez ochronę zatrudnienia nie odpowiada specyfice spółek handlo-
wych oraz istocie pełnienia funkcji członka zarządu. W sytuacji, gdy 
stosunek organizacyjny łączący członka zarządu ze spółką uległ roz-
wiązaniu, z punktu widzenia ekonomicznego bezzasadne wydają się za-
kazy wypowiedzenia umów o pracę przewidziane w k.p.. Mimo to od-
wołani członkowie zarządu korzystają z ochrony związanej z okresem 
przedemerytalnym (art. 39 k.p.), okresem ciąży i urlopu macierzyń-
skiego (art. 177 k.p.), czy też okresem urlopu lub innej usprawiedliwio-
nej nieobecności (art. 41 k.p.). Nie ma też żadnych podstaw, by wyłą-
czyć wymóg konsultacji związkowej w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 
 Mając na uwadze charakter świadczonej pracy oraz fakt, iż po-
wołanie na funkcję następuje na kadencję, należy zauważyć, iż nie 
wszystkie rodzaje umów o pracę powinny mieć zastosowanie w przy-

                                                                    
9  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r., I PKN 489/97, OSNP 1999,  
nr 1, poz. 8. 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 479/99, „Monitor Praw-
niczy” 2001/14/746. 
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padku zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej. Poniżej zo-
staną przedstawione poszczególne rodzaje umów o pracę wraz  
z komentarzem dotyczącym ewentualnych problemów praktycznych 
związanych z wyborem danej umowy. 
 Charakter prawny umowy o pracę na okres próbny pozostaje  
w sprzeczności z generalną zasadą prawa spółek, iż członek zarządu 
powoływany jest na określoną kadencję, która nie ma charakteru prób-
nego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się,  iż „umowa na 
okres próbny ma sprawdzać przygotowanie pracownika do wykony-
wania pracy określonego rodzaju”11. Należy zauważyć, że od kandyda-
tów na członków zarządu wymaga się odpowiednich kwalifikacji i do-
świadczenia, najczęściej sprawdzanych w ramach postępowania kwa-
lifikacyjnego na stanowisko. Powołanie na członka zarządu przyznaje 
danej osobie mandat, który jest uprawnieniem do wykonywania okre-
ślonych praw i pełnienia obowiązków. W praktyce nie występuje wa-
runkowe powołanie, które kłóciłoby się z charakterem obowiązków 
członka zarządu. Efekty jego pracy z punktu widzenia ekonomicz-
nego są bowiem widoczne dopiero po upływie dłuższego okresu czasu. 
Pozostaje to w sprzeczności z maksymalną trzymiesięczną długością 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny (art. 25 § 2 
k.p.). W związku z tym jej wykorzystanie należy uznać za odbiegające 
od istoty pełnienia funkcji członka zarządu. 
 W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że możliwe jest za-
warcie umowy o pracę na czas nieokreślony z członkiem zarządu spółki 
kapitałowej. Należy zauważyć, iż teoretycznie istnieje możliwość po-
wołania członka zarządu spółki kapitałowej na czas nieoznaczony.  
W takim przypadku zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyż-
szy „członek zarządu (…) będzie pełnić swoją funkcję dopóty, dopóki 
nie spełni się którakolwiek z przesłanek wygaśnięcia mandatu (…),  
w szczególności zaś dopóki nie zostanie uchwałą wspólników odwo-
łany”12. Ponadto, Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie podkreśla, iż 
„kadencyjność organów spółki prawa handlowego nie oznacza powin-
ności zawierania przez spółkę z osobami pełniącymi funkcję jej orga-
nów umów o pracę na czas określony równy okresowi kadencji”13. 

                                                                    
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., II PK 358/12, LEX nr 1460947. 
12  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r., II CSK 29/11,  
LEX nr 1043996. 
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., I PKN 758/99, OSNAPiUS 2002, 
nr 5, poz. 107. 
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9  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r., I PKN 489/97, OSNP 1999,  
nr 1, poz. 8. 
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2000 r. I PKN 479/99, „Monitor Praw-
niczy” 2001/14/746. 
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11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., II PK 358/12, LEX nr 1460947. 
12  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r., II CSK 29/11,  
LEX nr 1043996. 
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., I PKN 758/99, OSNAPiUS 2002, 
nr 5, poz. 107. 



  

76 
 

 Mimo możliwości wyboru umowy o pracę na czas nieokreślony 
wydaje się, iż spółki kapitałowe nie powinny decydować się na jej wy-
korzystywanie. Zatrudnienie członka zarządu na tej podstawie jest nie-
korzystne dla spółki nie tylko ze względów finansowych. Wyróżniająca 
ten rodzaj umowy trwałość pozostaje w sprzeczności z możliwością 
odwołania członka zarządu w każdym czasie.  
 W szczególności warto zauważyć, iż odwołanie z funkcji 
członka zarządu nie wpływa na długość okresu wypowiedzenia14, po-
nieważ jedynym czynnikiem determinującym go jest okres zatrudnie-
nia u danego pracodawcy (art. 36 k.p.). Wydaje się, iż w przypadku za-
trudnienia członka zarządu najczęściej okres wypowiedzenia zawartej 
z nim umowy o pracę na czas nieokreślony będzie wynosił 2 tygodnie 
albo 1 miesiąc. W przypadku zastosowania okresu wypowiedzenia 
krótszego niż wymagany, umowa rozwiąże się z upływem okresu wy-
maganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu roz-
wiązania umowy (art. 49 k.p.). Tym samym, w razie odwołania z funkcji 
członka zarządu spółka kapitałowa po wypowiedzeniu umowy o pracę 
będzie zobowiązana wypłacać mu wynagrodzenie w okresie, w którym 
nie pełni swojej funkcji.  
 Problemem praktycznym jest także wskazanie przyczyny uza-
sadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, które 
stanowi obowiązek pracodawcy (art. 30 § 4 k.p.). Wspominany obowią-
zek pozostaje w sprzeczności z zasadą, iż członek zarządu spółki kapi-
tałowej może być w każdej chwili odwołany (art. 203 § 1 oraz art. 370 
§ 1 k.s.h.). Odwołanie z funkcji, w przeciwieństwie do wypowiedzenia 
umowy o pracę, nie wymaga żadnego uzasadnienia. Wątpliwości może 
budzić wskazanie, jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie od-
wołania z funkcji członka zarządu i związanej z tym faktycznej niemoż-
liwości dalszego wykonywania obowiązków. W doktrynie prawa pracy 
podkreśla się, iż od pracodawcy wymaga się podania skonkretyzowa-
nej i zrozumiałej dla pracownika przyczyny, która pozwoli mu na pod-
jęcie obrony przed sądem pracy15. W związku z tym pojawia się pytanie, 
czy były członek zarządu może domagać się wskazania motywów uza-
sadniających jego odwołanie, które następnie stało się przyczyną wy-
powiedzenia jego umowy o pracę? W tym przypadku Sąd Najwyższy 
podkreśla, iż „odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa zarządu 
                                                                    
14 T. Duraj, Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych – wybrane 
problemy prawne, Warszawa 2008, [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni 
Prawnych, pod red. K. Stefańskiego, s. 142. 
15 L. Mitrus, Komentarz do art. 30 Kodeksu pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 146–149. 
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spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu 
umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powoła-
niem go na to stanowisko”16. 
 Kwestią budzącą największe wątpliwości zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie jest zakres roszczeń przysługujących pracowni-
kowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę. W doktrynie dominuje 
stanowisko, iż odwołanemu członkowi zarządu, któremu następnie 
wypowiedziano umowę o pracę, nie powinno przysługiwać roszczenie 
o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne czy przywrócenie do pracy, 
ze względu na brak faktycznej możliwości jego wykonania17. Należy za-
uważyć, iż sąd pracy nie jest władny do ponownego nawiązania takiego 
stosunku, ponieważ jedynie wspólnicy spółki (w przypadku spółki 
z.o.o.) lub rada nadzorcza (w przypadku spółki akcyjnej) posiadają 
kompetencje do podjęcia stosownej uchwały powołującej daną osobę 
na członka zarządu. Przywrócenie do pracy odwołanego członka za-
rządu mogłoby być uzasadnione w przypadku, gdy przed powołaniem 
na funkcję pomiędzy daną osobą a spółką istniał stosunek pracy, a póź-
niejsze powstanie dodatkowej więzi korporacyjnej wpłynęło jedynie 
na zakres obowiązków pracowniczych.  

W związku z rozbieżnością występującą w orzecznictwie Sąd 
Najwyższy w 2012 roku podjął uchwałę 18 , w której przyjął, iż „sąd 
pracy w przypadku byłego członka zarządu spółki – podlegającego 
szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy – jest związany żąda-
niem przywrócenia do pracy wtedy, kiedy z ustaleń faktycznych wy-
nika, że odwołanie z zarządu nastąpiło na skutek okoliczności niezwią-
zanych z zawinionym, nienależytym wywiązywaniem się przez niego 
z obowiązków organizacyjnych i zarazem pracowniczych”. Jednocze-
śnie Sąd Najwyższy zauważył, iż „przywrócenie do pracy odwołanego 
członka zarządu oznacza sankcjonowanie, a właściwie kreowanie sto-
sunku prawnego jedynie w aspekcie formalnej więzi łączącej praco-
dawcę z pracownikiem, bez faktycznej możliwości realizacji obowiąz-
ków ze strony pracownika, jednakże samo istnienie stosunku pracy nie 
jest determinowane wykonywaniem przez pracownika treści umowy  
o pracę”. 

                                                                    
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, Rejent 
1998/10/122. 
17 S. Koczur, Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, War-
szawa 2005, s. 213. 
18 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III PZP 3/12, OSNAPiUS 2012  
nr 23–24, poz. 279, s. 968. 
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 Mimo możliwości wyboru umowy o pracę na czas nieokreślony 
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14 T. Duraj, Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych – wybrane 
problemy prawne, Warszawa 2008, [w:] Prawo pracy, Biblioteka Studenckich Poradni 
Prawnych, pod red. K. Stefańskiego, s. 142. 
15 L. Mitrus, Komentarz do art. 30 Kodeksu pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 146–149. 
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16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, Rejent 
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17 S. Koczur, Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej, War-
szawa 2005, s. 213. 
18 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r., III PZP 3/12, OSNAPiUS 2012  
nr 23–24, poz. 279, s. 968. 



  

78 
 

 Dlatego też, najbardziej optymalnym rodzajem umowy o pracę 
w przypadku zatrudnienia członka zarządu jest umowa o pracę na czas 
określony. Przede wszystkim, uwzględnia ona czasowy charakter 
świadczonej pracy i pozwala na lepsze zharmonizowanie ze sobą mo-
mentu odwołania z funkcji członka zarządu oraz rozwiązania stosunku 
pracy. Do jej wad w przypadku członka zarządu należy niewątpliwie 
konieczność stosowania ochrony szczególnej przed wypowiedzeniem. 
 Kwestią problematyczną w praktyce może okazać się prawi-
dłowe oznaczenie terminu, po upływie którego umowa o pracę na czas 
określony ulegnie rozwiązaniu. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu 
co do zasady powinno nastąpić w dniu odbycia zgromadzenia wspólni-
ków (walnego zgromadzenia akcjonariuszy), w czasie którego zostanie 
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji (art. 202 § 1 oraz § 2 i art. 369 § 4 k.s.h.). Precyzyjne 
wyznaczenie terminu odbycia zgromadzenia, czasami z kilkuletnim 
wyprzedzeniem, jest jednak niemożliwe. Najbardziej prawidłowym 
rozwiązaniem wydaje się określenie w umowie o pracę, iż zostaje ona 
zawarta do dnia, w którym odbędzie się zgromadzenie wspólników 
(walne zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdzające sprawozdanie fi-
nansowe za precyzyjnie wskazany rok kalendarzowy. 
 
Zakończenie 
 Podsumowując, warto podkreślić, iż zatrudnienie członka za-
rządu na podstawie umowy o pracę jest rozwiązaniem korzystnym je-
dynie dla osoby świadczącej pracę na rzecz spółki. Z punktu widzenia 
ekonomicznego a także prawnego bardziej optymalnym rozwiązaniem 
jest wybór umowy cywilnoprawnej. W przypadku, gdy spółka jako pra-
codawca zdecyduje się na zatrudnianie członków zarządu w reżimie 
pracowniczym istotne jest, aby podstawą łączącego strony stosunku 
prawnego była umowa o pracę na czas określony. W przypadku wy-
boru umowy o pracę na czas nieokreślony może to narazić pracodawcę 
na ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów, co w przypadku spółki 
kapitałowej – zdaniem Sądu Najwyższego – pozostaje w sprzeczności  
z racjonalnością.   
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Sylwia Łazuk1 
http://dx.doi.org/10.18778/8088-306.2.08 

 
Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej  

na podstawie wyboru 
 
Uwagi ogólne 
 Problematyka związana z zatrudnieniem członków zarządu  
w spółkach kapitałowych wzbudza wiele niejasności. Jest to związane 
przede wszystkim z fragmentarycznością regulacji prawnych dotyczą-
cych relacji między spółkami a członkami ich organów. W kodeksie 
spółek handlowych2 nie ma unormowań, które w sposób jednoznaczny 
określałyby, na jakich zasadach ma być zatrudniony członek zarządu. 
Artykuł 203 § 1 k.s.h. oraz art. 370 § 1 k.s.h. stanowią wyłącznie, że od-
wołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy 
lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka 
zarządu. Ustawodawca sankcjonuje stanowisko, zgodnie z którym czło-
nek zarządu może świadczyć pracę na rzecz spółki na podstawie dodat-
kowych – obok aktu powołania – stosunków pracowniczych i niepra-
cowniczych3. Dlatego też, rozważenia wymaga kwestia, która z pod-
staw prawnych zatrudnienia pracowników określona w art. 2 kodeksu 
pracy4 może stać się podstawą nawiązania stosunku pracy z członkami 
zarządu. 

Już na początku należy wskazać regulacje zawarte w art. 197  
§ 1 i art. 368 nieobowiązującego już Kodeksu handlowego5, które da-
wały możliwość odwołania członka zarządu w każdej chwili, co uwła-
czało jego roszczeniom z umowy o pracę. Wspomniane przepisy zo-
stały poddane szerokiej analizie przedstawicieli doktryny, jak też judy-
katury. Brak kompleksowej i wyczerpującej regulacji w kwestii zatrud-
nienia członków zarządu wymagał poszukiwania w przepisach pozako-
deksowych6. Wśród nich należy wskazać prawo wewnętrzne spółki. 
                                                                    
1 Doktorantka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Zakład Prawa Ochrony 
Środowiska i Nauki Administracji Publicznej. Aplikantka radcowska, Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Białymstoku. 
2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r., t.j., Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: 
k.s.h. 
3 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu 
spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy", nr 14/2014, s. 641. 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., t.j., Dz.U. z  2014 r., poz. 1502 ze zm., dalej jako: k.p.  
5 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r., ustawa obo-
wiązywała do 31 grudnia 2001 r.  
6 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania…, s. 641.    
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3 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu 
spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy", nr 14/2014, s. 641. 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., t.j., Dz.U. z  2014 r., poz. 1502 ze zm., dalej jako: k.p.  
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Możliwość takiej regulacji została określona w przepisach art. 197 § 1 
i art. 3683 Kodeksu handlowego, w myśl których odwołanie członka za-
rządu nie pozbawia go roszczeń z umowy o pracę. Nowy kodeks spółek 
handlowych, odpowiednio w art. 203 § 1 i art. 370 § 1, rozbudował 
treść regulacji Kodeksu handlowego, stanowiąc, że odwołanie członka 
zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego 
pełnienia funkcji członka zarządu. Wynika z tego, że członek zarządu 
może zostać zatrudniony albo w ramach stosunku pracy albo w ramach 
niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W związku z tym, rolą 
prawa wewnętrznego spółki jest określenie podstawy prawnej pełnie-
nia funkcji zarządcy w spółkach kapitałowych. Należy jednak podkre-
ślić, że możliwość zastosowania konkretnej podstawy zatrudnienia jest 
ograniczona regulacją zawartą w powszechnie obowiązujących przepi-
sach rangi ustawowej7.   
 W opracowaniu zostanie przedstawiona istota wyboru, jak 
również zatrudnienie członków zarządu na podstawie wyboru oraz 
rozwiązanie stosunku pracy członków zarządu zatrudnionych w tenże 
sposób. W pracy zostanie podjęta również próba oceny, zarówno obec-
nego stanu prawnego regulującego tą materię, jak też kwestii tego, czy 
zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na postawie wy-
boru jest dla nich korzystne czy nie.   
 
Wybór   
 Regulacja kodeksu pracy w zakresie stosunku pracy z wyboru 
nie jest rozbudowana8. Zgodnie z art. 18 § 1 k.p., wybór jest innym niż 
umowa o pracę aktem, na podstawie którego powstaje stosunek pracy. 
Ponadto, w świetle przepisów kodeksu pracy, akt wyboru jest aktem 
jednostronnym, który dla swojej skuteczności, zgodnie z art. 11 k.p., 
wymaga zgody kandydata na pracownika. Dlatego też, wywołuje po-
dwójny skutek: powierzenie określonej funkcji oraz nawiązanie sto-
sunku pracy9. Pojęcie wyboru na gruncie prawa pracy jest ściśle zwią-
zane ze świadczeniem pracy w charakterze pracownika. W doktrynie 
przyjmuje się, że wybór nie jest aktem zobowiązującym do nawiązania 
stosunku pracy, lecz bezpośrednio kreującym stosunek pracy10.   
                                                                    
7  P. Skorupa, Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu w spółkach kapitało-
wych, „Prawo spółek”, nr 5/1998, s. 18.  
8  A. Nowak, Ograniczenie możliwości zachowania lub odzyskania miejsca pracy przez 
członka zarządu, „Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej”, t. 16, Katowice 
2005, s. 7.  
9 A. Reda, Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie stosunku pracy 
z wyboru, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7/2007, s. 27. 
10 W. Sanetra, [w:] W. Sanetra, J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003,  
s. 290.  
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 Jak już zostało wspomniane, wybór jest najmniej omówioną  
w literaturze podstawą nawiązania stosunku pracy z członkami za-
rządu. Kodeks pracy stanowi, że nawiązanie stosunku pracy następuje 
na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek pracy w cha-
rakterze pracownika (art. 73 k.p.). Sprawowanie funkcji z wyboru sta-
nowi, na gruncie prawa pracy istotę mandatu. Z kolei stosunek pracy  
z wyboru, z godnie z art. 73 § 2 k.p. rozwiązuje się z wygaśnięciem man-
datu. Wynika z tego, że stosunek pracy z wyboru nie ma charakteru sa-
modzielnego. Jego nawiązanie i rozwiązanie, w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy związane jest odpowiednio z uzyskaniem lub wygaśnię-
ciem mandatu. Pozwala to na korzystne dostosowanie okresu trwania 
stosunku pracy do pełnienia funkcji z wyboru. Pojęciem mandatu po-
sługuje się również kodeks spółek handlowych. Mimo to, pojęcie man-
datu nie doczekało się definicji legalnej i w zależności od dziedziny 
prawa kształtowane jest przez doktrynę i judykaturę. W kodeksie 
pracy mandat, o którym mowa w art. 73 § 2 k.p. oznacza pełnomocnic-
two do pełnienia określonej funkcji powierzonej w drodze wyboru, zaś 
w prawie handlowym wymienione są jedynie zdarzenia prowadzące do 
wygaśnięcie mandatu. Niemniej jednak, wydaje się, że mandat na grun-
cie kodeksu spółek handlowych można rozumieć jako umocowanie da-
nej osoby do sprawowania określonej funkcji11. W związku z tym, oby-
dwa rozumienia pojęcia mandat można uznać za tożsame i tak też 
uznaje większość przedstawicieli doktryny12.  Z kolei Ł. Pisarczyk nie 
zgadza się z tym poglądem i stoi na stanowisku, iż mandat na gruncie 
kodeksu prawa handlowego należy traktować jako więź organizacyjną 
łączącą członka zarządu ze spółką. która zobowiązuje go do rozliczenia 
się ze sprawowania swojej funkcji przed zwyczajnym zgromadzeniem. 
Dlatego też, istotą mandatu jest w tym ujęciu nie samo sprawowanie 
funkcji, lecz obowiązek rozliczenia się ze spółką13.    

Podstawowym zagadnieniem pozostaje możliwość zatrudnie-
nia na podstawie wyboru członków zarządu spółki kapitałowej. Regu-
lacja zawarta w kodeksie pracy nie jest wystarczająca do rozstrzygnię-
cia tego problemu. Kodeks pracy nie określa, kiedy i na jakich stanowi-
skach następuje pełnienie funkcji z wyboru w ramach stosunku pracy 
oraz czy z aktem wyboru wiąże się obowiązek świadczenia przez 
członka zarządu pracy w charakterze pracownika, a także jaki jest tryb 
dokonania wyboru i organ do tego uprawniony14. Rozstrzygnięcia tych 
                                                                    
11 M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 149.  
12 Ibidem.  
13 Ł. Pisarczyk, Podstawy nawiązania stosunku pracy z członkiem zarządu spółki kapita-
łowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10/1998,  s. 23.  
14 A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania..., s. 642.  
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Możliwość takiej regulacji została określona w przepisach art. 197 § 1 
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członka zarządu, „Z problematyki prawa pracy i polityki społecznej”, t. 16, Katowice 
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kwestii, w przypadku członków zarządu, należy poszukiwać w kodek-
sie spółek handlowych oraz w statucie i umowie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Ustawodawca w kodeksie spółek handlowych nie 
wypowiedział się wprost co do możliwości zatrudnienia w drodze wy-
boru członków zarządu15. Artykuł 203 § 1 k.s.h. i art. 370 § 1 k.s.h. sta-
nowią, w sposób ogólnikowy, że odwołanie członka zarządu nie pozba-
wia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego do-
tyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Stąd też rozstrzygnięcie 
zagadnienia zatrudnienia w drodze wyboru członków zarządu wymaga 
zwrócenia szczególnej uwagi na postanowienia prawa wewnętrznego 
spółki, tj. statutu i umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
Zatrudnienie członków zarządu 
 W myśl art. 201 § 4 i art. 368 § 4 k.s.h. członków zarządu powo-
łuje i odwołuje odpowiednio zgromadzenie wspólników (w spółce  
z ograniczoną odpowiedzialności) lub rada nadzorcza (w spółce akcyj-
nej), chyba że umowa spółki (statut) stanowi inaczej. Jednak ustawo-
dawca nie wspomina we wskazanych przepisach o wyborze członków 
do zarządu. Jedynie orzeczenie dopuszczające wybór jako podstawę za-
trudnienia członków zarządu oparto na regulacji Kodeksu handlowego 
sprzed nowelizacji, gdzie w art. 366 § 3 Kodeksu handlowego posłu-
żono się słowem „wybór” na określenie sposobu objęcia funkcji członka 
zarządu16. Dlatego też przedstawiciele doktryny zastanawiają się, czy 
brak wyrażenia „wybiera” w regulacji kodeksu spółek handlowych 
oznacza nieistnienie w spółkach kapitałowych aktu wyboru w rozumie-
niu dotychczasowym tego terminu, tj. jako powierzenia określonej oso-
bie funkcji członka zarządu. Takie stanowisko zyskało aprobatę w śro-
dowisku naukowym 17 , a konsekwencją takiej interpretacji byłoby 
stwierdzenie, że wybór nie może być podstawą nawiązania stosunku 
pracy z członkami zarządu, ponieważ nie istnieje jeden z dwóch ko-
niecznych warunków stosowania tej instytucji.   
 Kodeks spółek handlowych posługuje się pojęciem „powołanie” 
dla określenia aktu, na podstawie którego następuje powierzenie funk-
cji członka zarządu spółki kapitałowej18. Zatem zgodnie z regulacją ko-

                                                                    
15  Ibidem.  
16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia1994 r., III APr 8/94, OSA 
nr 1/1995, poz. 8. 
17 M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/1999, s. 6. 
18 A. Reda, Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej..., s. 27.  
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deksu spółek handlowych, członek zarządu zostaje powołany do peł-
nienia swojej funkcji na pewien okres, który zwany jest kadencją. Usta-
wodawca nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do kadencji 
członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przy-
padku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie sta-
nowi inaczej, zarząd powoływany jest na okres jednego roku i zgodnie 
z art. 202 § 1 k.s.h., jego mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy 
pełny rok obrotowy. Wskazuje się także, że nie ma przeszkód, aby po-
wołać członka zarządu za czas nieoznaczony19. W takiej sytuacji man-
dat wygasa z dniem odbycia się zgromadzenia wspólników zatwierdza-
jącego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 
funkcji. Z kolei w przypadku kadencji członka zarządu spółki akcyjnej, 
zgodnie z art. 369 § 1 i § 4 k.s.h., okres sprawowania kadencji nie może 
być dłuższy niż pięć lat, a mandat członka zarządu wygasa najpóźniej  
z dniem odbycia się walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawoz-
danie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka zarządu. Nie ma za to przeszkód, aby ta sama osoba została po-
nownie powołana do zarządu, jednak z zastrzeżeniem, że nie może to 
być okres dłuższy niż pięć lat.  Warto wskazać, iż ustawodawca w oby-
dwu przypadkach w kodeksie spółek handlowych posługuje się poję-
ciem „powołanie” członka zarządu, a nie „wybór”. Z kolei w nieobowią-
zującym już Kodeksie handlowym odnaleźć można było takie terminy 
jak „ustanowienie” członka zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością (art. 195 § 3) oraz „wybór” członka zarządu spółki akcyjnej 
(art. 366 § 3). Obecna regulacja stanowi natomiast o „powołaniu” i „od-
wołaniu” członka zarządu20. Przedstawiciele doktryny wskazują, że nie 
należy jednak sądzić, iż użyte w przepisach kodeksu spółek handlo-
wych określenie powołania oznacza powołanie w rozumieniu art. 68 
k.p., czyli akt będący źródłem nawiązania stosunku pracy. Jest zbież-
ność terminów, a nie pojęcie to tożsame z powołaniem w rozumieniu 
art. 68 k.p.21 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r.22 wskazał, 
że samo powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ 
spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy, lecz oznacza powierze-

                                                                    
19 R. Adamus, Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z.o.o. na czas 
nieokreślony, „Monitor Prawniczy”, nr 12/2005, s. 583.  
20  Zgodnie z art. 201 § 3 i § 4 k.s.h. oraz art. 368 § 4 k.s.h.  
21 A. Reda, Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej..., s. 28.  
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., I PKN 171/99, „Monitor Prawniczy” 
nr 1/2000, s. 3.  
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15  Ibidem.  
16 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia1994 r., III APr 8/94, OSA 
nr 1/1995, poz. 8. 
17 M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 7/1999, s. 6. 
18 A. Reda, Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej..., s. 27.  

  

83 
 

deksu spółek handlowych, członek zarządu zostaje powołany do peł-
nienia swojej funkcji na pewien okres, który zwany jest kadencją. Usta-
wodawca nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do kadencji 
członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przy-
padku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie sta-
nowi inaczej, zarząd powoływany jest na okres jednego roku i zgodnie 
z art. 202 § 1 k.s.h., jego mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy 
pełny rok obrotowy. Wskazuje się także, że nie ma przeszkód, aby po-
wołać członka zarządu za czas nieoznaczony19. W takiej sytuacji man-
dat wygasa z dniem odbycia się zgromadzenia wspólników zatwierdza-
jącego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 
funkcji. Z kolei w przypadku kadencji członka zarządu spółki akcyjnej, 
zgodnie z art. 369 § 1 i § 4 k.s.h., okres sprawowania kadencji nie może 
być dłuższy niż pięć lat, a mandat członka zarządu wygasa najpóźniej  
z dniem odbycia się walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawoz-
danie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka zarządu. Nie ma za to przeszkód, aby ta sama osoba została po-
nownie powołana do zarządu, jednak z zastrzeżeniem, że nie może to 
być okres dłuższy niż pięć lat.  Warto wskazać, iż ustawodawca w oby-
dwu przypadkach w kodeksie spółek handlowych posługuje się poję-
ciem „powołanie” członka zarządu, a nie „wybór”. Z kolei w nieobowią-
zującym już Kodeksie handlowym odnaleźć można było takie terminy 
jak „ustanowienie” członka zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością (art. 195 § 3) oraz „wybór” członka zarządu spółki akcyjnej 
(art. 366 § 3). Obecna regulacja stanowi natomiast o „powołaniu” i „od-
wołaniu” członka zarządu20. Przedstawiciele doktryny wskazują, że nie 
należy jednak sądzić, iż użyte w przepisach kodeksu spółek handlo-
wych określenie powołania oznacza powołanie w rozumieniu art. 68 
k.p., czyli akt będący źródłem nawiązania stosunku pracy. Jest zbież-
ność terminów, a nie pojęcie to tożsame z powołaniem w rozumieniu 
art. 68 k.p.21 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r.22 wskazał, 
że samo powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ 
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19 R. Adamus, Problem dopuszczalności powołania członka zarządu spółki z.o.o. na czas 
nieokreślony, „Monitor Prawniczy”, nr 12/2005, s. 583.  
20  Zgodnie z art. 201 § 3 i § 4 k.s.h. oraz art. 368 § 4 k.s.h.  
21 A. Reda, Zatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej..., s. 28.  
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., I PKN 171/99, „Monitor Prawniczy” 
nr 1/2000, s. 3.  
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nie określonej osobie funkcji członka organu osoby prawnej. Sąd Naj-
wyższy w wyroku zauważył, że ustawodawca posługuje się terminem 
„powołanie” w przepisach prawa w sposób dosyć chaotyczny. Miano-
wicie zdarza się, że ustawodawca w przepisach prawa posługuje się po-
jęciem powołanie, a w rzeczywistości przepisy nie dotyczą nawiązania 
stosunku pracy albo odnoszą się do innej podstawy niż powołanie.    
 Zgodnie z przeważającym w literaturze poglądem, wybór na 
stanowisko powinien być dokonany przez organ kolegialny lub przez 
zespół ludzi, którzy nie stanowią organu23. Dlatego też wybierającym 
nie może być pojedyncza osoba. Wskazane stanowisko wykazuje jed-
nak pewne mankamenty. Dotyczy to sytuacji, w której przepisy statutu 
lub umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyraźnie przewi-
dują wybór członka zarządu przez pojedynczą osobę. Takie postano-
wienie aktu wewnętrznego spółki należy uznać za ważne, zwłaszcza, że 
kodeks pracy nie reguluje kwestii podmiotów uprawnionych do doko-
nania wyboru24.  

W doktrynie prawa pracy przyjmowano, że wyboru dokonuje 
się w drodze pisemnej25. Ustawodawca w art. 29 § 5 k.p. potwierdził te 
stanowisko stanowiąc, że przepisy art. 29 § 1–4 k.p. stosuje się odpo-
wiednio do pozaumownych stosunków pracy. Dlatego też, zgodnie  
z art. 29 § 2 k.p. akt wyboru powinien być sporządzony na piśmie. Nie-
zachowanie formy pisemnej aktu wyboru zobowiązuje pracodawcę do 
potwierdzenia pracownikowi – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy –
ustalenia co do rodzaju wyboru i warunków zatrudnienia wskazanych 
w art. 29 § 5 k.p.  
 Akt wyboru powinien określać:   
– rodzaj pracy,   
– miejsce wykonywania pracy  
– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskaza-
niem składników wynagrodzenia,  
– wymiar czasu pracy,  
– termin rozpoczęcia pracy26.  
  

                                                                    
23  T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2, Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kra-
ków 1986, s. 29.  
24  A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania..., s. 644.  
25   L. Kaczyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.06.1997 r., OSP  
nr 12/1998, poz. 206, s. 591. 
26 Z. Góral, Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, [w:] Z. Kubot, 
Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000, s. 120. 
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Poza tym, pracodawca powinien poinformować pracownika na 
piśmie o warunkach zatrudnienia wskazanych w art. 29 § 3 k.p. Po-
nadto, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 grudnia 1979 r.27, 
jeżeli określona osoba została wybrana do pełnienia funkcji i ma wyko-
nywać w charakterze pracownika obowiązki wynikające z pełnionej 
funkcji, to stosunek pracy obejmujący wskazane obowiązki jest stosun-
kiem pracy z wyboru, nawet mimo tego, że zatrudnienie mandatariusza 
nie nastąpiłoby niezwłocznie po wyborze, lecz w późniejszym terminie. 
 
Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru 
 Na gruncie obowiązującego stanu prawnego powstaje zasadni-
cza wątpliwość co do tego, czy unormowania zawarte w art. 73–75 k.p., 
a dotyczące rozwiązania stosunku pracy z wyboru, mają charakter wy-
czerpujący i samodzielny, czy też ewentualnie istnieje możliwość odpo-
wiedniego wykorzystania przepisów regulujących rozwiązanie umowy 
o pracę. W nauce prawa ukształtował się pogląd, iż brak wyraźnego 
odesłania do przepisów o rozwiązaniu umów o pracę, odpowiadają-
cego treści art. 69 k.p., wyklucza możliwość ich odpowiedniego stoso-
wania do ustania stosunku pracy z wyboru28. Oznacza to, iż stosunek 
pracy z wyboru nie może ulec rozwiązaniu ani za wypowiedzeniem, ani 
bez wypowiedzenia czy też za porozumieniem stron. Do takiego stano-
wiska przychylił się także Sąd Najwyższy w cytowanym już wyroku  
z dnia 4 grudnia 1979 r. wskazując, iż art. 73 § 2 k.p. w sposób wyczer-
pujący i samodzielny reguluje kwestie rozwiązania stosunku pracy  
z wyboru. Sąd ten wychodząc z powyższego założenia, odmówił pra-
cownikom, z którymi w sposób niezgodny z prawem rozwiązano stosu-
nek pracy z wyboru, prawa do dochodzenia roszczeń, jakie przysługują 
w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę.    
 Jednak Sąd Najwyższy zmienił dotychczasową linię orzecznic-
twa w latach dziewięćdziesiątych, skłaniając się do przyznania tej gru-
pie pracowników – w sytuacji ich niezgodnego z prawem odwołania – 
roszczeń właściwych dla umownego stosunku pracy. Z racji tego, że 
brakuje orzecznictwa związanego z roszczeniami pracowniczymi 
członków zarządu spółek kapitałowych, powołam się na przykład 

                                                                    
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1979 r., I PR 93/79, OSN nr 6/1980,  
poz. 122.  
28 Z. Kubot, Status pracowniczy członków zarządu spółki kapitałowej, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne”, nr 3/1993,  s.35.  
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23  T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 2, Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kra-
ków 1986, s. 29.  
24  A. Giedrewicz, Wybór jako podstawa nawiązania..., s. 644.  
25   L. Kaczyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.06.1997 r., OSP  
nr 12/1998, poz. 206, s. 591. 
26 Z. Góral, Swoistości stosunków pracy pracowników samorządowych, [w:] Z. Kubot, 
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27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1979 r., I PR 93/79, OSN nr 6/1980,  
poz. 122.  
28 Z. Kubot, Status pracowniczy członków zarządu spółki kapitałowej, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne”, nr 3/1993,  s.35.  
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członków zarządu gminy. W uchwale z dnia 8 grudnia 1995 r.29 Sąd Naj-
wyższy uznał, że zatrudnionemu na podstawie wyboru członkowi za-
rządu gminy, odwołanemu z zajmowanego stanowiska z naruszeniem 
przepisów ustawowych oraz postanowień statutu gminy, przysługują 
roszczenia przewidziane w art. 56 i 59 k.p., co oznacza, iż może on do-
magać się zarówno odszkodowania, jak i przywrócenia do pracy.
 Brak analogicznego unormowania w ustawowych przepisach 
dotyczących członków zarządu spółek kapitałowych może budzić wąt-
pliwości co do ewentualnego przyznania tej kategorii osób zarządzają-
cych – w sytuacji wadliwego odwołania ze stanowiska – roszczeń, jakie 
przysługują w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy  
o pracę. Uważam, iż zasada uprzywilejowania pracowników obowiązu-
jąca w ustawodawstwie pracy oraz pewne podobieństwa, jakie zacho-
dzą pomiędzy stosunkiem pracy z wyboru i umową o pracę na czas 
określony mogłyby co najwyżej uzasadniać przyznanie członkowi za-
rządu zatrudnionemu na podstawie wyboru roszczenia o odszkodowa-
nie. Takie bowiem roszczenie przysługuje członkowi zarządu, z którym 
wadliwie rozwiązano bez wypowiedzenia umowę na czas określony.
 Niezależnie od tego, członkowie zarządu, których odwołanie 
nastąpiło z naruszeniem prawa, wskutek czego doszło do rozwiązania 
stosunku pracy z wyboru, mogą temu przeciwdziałać przy wykorzysta-
niu środków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Przykła-
dowo, członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. 
może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników o jego odwołaniu 
podjętą sprzecznie z umową spółki w drodze powództwa wytoczonego 
przeciwko spółce o uchylenie uchwały na zasadach określonych  
w art. 249–251 k.s.h. W przypadku zaś, gdy uchwała ta była sprzeczna 
z kodeksem spółek handlowych, byłemu członkowi zarządu – wspólni-
kowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa  
o stwierdzenie nieważności tej uchwały (art. 252 k.s.h.). 
 
Podsumowanie  
 Podsumowując, kwestia zatrudnienia członków zarządu  
w spółce kapitałowej na podstawie wyboru nie jest uregulowane 
w sposób kompleksowy w jednym akcie prawnym, a więc wymaga ko-
rzystania z różnych regulacji. O tym, czy podstawą nawiązania sto-
sunku pracy z członkiem zarządu jest wybór decydują postanowienia 
umowne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki 

                                                                    
29  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1995 r., I PZP 50/94, OSNAPiUS  
nr 10/1995, poz.120.  

akcyjnej. Mimo to regulacje prawa wewnętrznego spółki nie mogą ina-
czej normować przesłanek i skutków nawiązania stosunku pracy z wy-
boru niż czynią to przepisy rangi ustawowej.  

Moim zdaniem należy postulować, aby odrębności dotyczące 
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wyboru były dostrzegane 
przez ustawodawcę i wyrażone w bardziej rozbudowanych rozwiąza-
niach normatywnych. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię korzystności 
tej formy zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych, to uwa-
żam, iż jest to najbardziej preferowana forma zatrudnienia przede 
wszystkim dlatego, że nie zależy od wyników i pracy konkretnego 
członka zarządu, a od samego faktu podjęcia przez pracownika kon-
kretnej funkcji.   
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29  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1995 r., I PZP 50/94, OSNAPiUS  
nr 10/1995, poz.120.  

akcyjnej. Mimo to regulacje prawa wewnętrznego spółki nie mogą ina-
czej normować przesłanek i skutków nawiązania stosunku pracy z wy-
boru niż czynią to przepisy rangi ustawowej.  
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żam, iż jest to najbardziej preferowana forma zatrudnienia przede 
wszystkim dlatego, że nie zależy od wyników i pracy konkretnego 
członka zarządu, a od samego faktu podjęcia przez pracownika kon-
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Zatrudnianie członków zarządu spółki kapitałowej  

na podstawie kontraktu menedżerskiego 
 
Uwagi wstępne 
 Powołanie danej osoby do zarządu spółki kapitałowej oznacza 
nawiązanie z nią stosunku organizacyjnego, od którego należy odróż-
nić powstanie stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem za-
rządu. W drugim przypadku stosunek ten może być oparty na zastoso-
waniu umowy o pracę, powołania, umowy zlecenia, lub umowy podob-
nej do umowy zlecenia2.  
      
Granice swobody wyboru formy zatrudnienia 
 Co do zasady istnieje swoboda wyboru formy zatrudnienia.  
W kontekście art. 22 §11 kodeksu pracy3 granicą jest to, że strony wy-
korzystując stosunek pracy bądź stosunek cywilnoprawny muszą 
zwrócić uwagę, czy sposób wykonywania funkcji oraz faktyczne wa-
runki w jakich osobie zarządzającej przyjdzie świadczyć pracę odpo-
wiadają szczególnym właściwością wybranego stosunku zatrudnienia. 
Jeżeli warunki te są w pełni adekwatne do normatywnego modelu sto-
sunku pracy, strony nie będą mogły zatrudnić danego zarządcy w ra-
mach umowy cywilnoprawnej. Ponadto zatrudnienie w warunkach nie-
uwzględniających cech charakterystycznych dla pracowniczego sto-
sunku zatrudnienia nie może być zatrudnieniem realizowanym na pod-
stawie stosunku pracy4. 

W wyroku z dnia 2 grudnia 1975 roku5 Sąd Najwyższy stwier-
dził, że „zakwalifikowanie umowy o świadczenie usług jako umowę  
o pracę nie stoi na przeszkodzie ani nazwa umowy określająca ją jako 
umowę cywilnoprawną, ani też postanowienia umowy, wskazujące na 

                                                                    
1 Doktorantka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa  
i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego. 
2 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 390. 
3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm., 
dalej k.p. 
4 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębior-
stwach, Warszawa 2006, s. 355–356. 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 roku, I PRN 42/75, „Służba Pracow-
nicza”, nr 2/1976, s.28. 
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charakter stosunku cywilnoprawnego. O takim zakwalifikowaniu decy-
duje sposób wykonywania umowy, a w szczególności realizowanie 
przez strony – nawet wbrew postanowieniom zawartej umowy – tych 
cech, które charakteryzują umowę o pracę i odróżniają tę umowę od 
innych umów o świadczenie usług. Niezbędnym warunkiem do zakwa-
lifikowania umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę jest usta-
lenie, że cechy istotne dla umowy o pracę mają charakter przeważa-
jący”6.  

Podstawowe cechy charakteryzujące stosunek pracy wynikają 
z przepisów w sposób bezpośredni lub pośredni, a równocześnie ich 
katalogi formułowane są w doktrynie i orzecznictwie. Zgodnie z art. 22 
§ 1 k.p. świadczenie realizowane w ramach stosunku pracy to praca 
wykonywana na rzecz innego podmiotu, którym jest pracodawca i pod 
jego kierownictwem oraz w czasie i miejscu przez pracodawcę wyzna-
czonym. Poza wyżej wymienionymi przesłankami można wskazać na-
stępujące cechy stosunku pracy: ciągłość i powtarzalność wykonywa-
nej pracy, osobisty charakter świadczonej pracy, odpłatność oraz 
ukształtowanie przesłanek nabycia wynagrodzenia7. 
 
Charakter prawny kontraktu menedżerskiego 
 Ze względu na występowanie określonych cech kontraktem 
menedżerskim można nazwać zarówno umowę cywilnoprawną, jak  
i umowę o pracę8. W artykule zostanie zaprezentowany kontrakt me-
nedżerski jako umowa cywilnoprawna. Kontrakt menedżerski okre-
ślany jest również jako umowa o zarządzanie spółką kapitałową, 
umowa o sprawowanie zarządu, umowa zarządu, umowa o wykonywa-
nie zarządu, umowa menedżerska, umowa o świadczenie usług mene-
dżerskich czy też umowa o prowadzenie przedsiębiorstwa spółki9. Ze 
względu na brak wyodrębnionego zespołu przepisów, który regulo-
wałby szczegółowo, w sposób kompleksowy esentialia negotii umowy 
o zarządzanie spółką, należy umowę tę zaliczyć do umów nienazwa-
nych10.  

                                                                    
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 roku, op. cit., s. 28. 
7 Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003, s. 14–15, 20–23. 
8 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków spółek kapitałowych, Warszawa 2000, s. 34. 
9 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę? Korzyści i ograniczenia pły-
nące z obu form zatrudnienia dla menedżerów najwyższego szczebla zarządzania, [w:] 
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 102/2010,  
s. 134. 
10 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 241. 
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6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 roku, op. cit., s. 28. 
7 Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003, s. 14–15, 20–23. 
8 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków spółek kapitałowych, Warszawa 2000, s. 34. 
9 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę? Korzyści i ograniczenia pły-
nące z obu form zatrudnienia dla menedżerów najwyższego szczebla zarządzania, [w:] 
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 102/2010,  
s. 134. 
10 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 241. 
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Jak wskazuje się w literaturze 11 , kontrakt menedżerski jest 
dwustronną umową zawieraną pomiędzy profesjonalnym podmiotem 
gospodarczym, tj. spółką a profesjonalnym członkiem zarządu, który 
zobowiązuje się, w zamian za stosowne wynagrodzenie, do należytego 
zarządzania spółką. Umowa menedżerska znajdzie zastosowanie  
w przypadku dużych spółek, w których wspólnicy nie są zaintereso-
wani pełnieniem funkcji w zarządzie, a pragną jednocześnie powierzyć 
tę rolę wykwalifikowanym menedżerom12.  

Usługa zarządzania przedsiębiorstwem, pojmowana w kontek-
ście teorii organizacji i zarządzania, polega na realizacji procesu plano-
wania, organizowania, kierowania i kontroli jego działalności, wyko-
rzystaniu zasobów przedsiębiorstwa dla osiągnięcia ustalonych celów. 
Wymaga to samodzielności w zakresie kierowania nim, swobody w wy-
borze sposobu zarządzania, możliwości wykorzystania dotychczaso-
wych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętno-
ści organizacyjnych, reputacji oraz własnego wizerunku. Tych cech nie 
wykazuje stosunek pracy, w którym podmiot zatrudniający jest upraw-
niony do wydawania pracownikowi wiążących poleceń. W przypadku 
kontraktu menedżerskiego brak jest stałego organu, który stale (co-
dziennie) kierowałby pracą menedżera13. 
 
Pojęcie menedżera najwyższego szczebla 
 Menedżer najwyższego szczebla jest jednostką znajdującą się 
na szczycie hierarchii zarządzającej, kierującą całą organizacją. Najczę-
ściej są to prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy na-
czelni, a także osoby spoza zarządu, którym zarząd przekazał swoje 
kompetencje za pomocą udzielenia prokury lub pełnomocnictwa do 
dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Nie podlegają oni  
w zasadzie żadnym zwierzchnikom, ale ich działalność jest oceniana 
przez wspólników spółki oraz inne organy, takie jak rada nadzorcza, 
komisja rewizyjna14.  

                                                                    
11  R. Szczęsny, Początek i ustanie pełnienia funkcji przez zarząd, [w:] „Zarząd  
w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń kompetencji 
członków zarządu”, Zakamycze 2004, s. 71. 
12 Tamże. 
13  L. Kozioł, Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyj-
nego, [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 
nr 1(17)/2011, s. 251. 
14 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
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W literaturze15 występuje wiele definicji pojęcia menedżer naj-
wyższego szczebla, tak np. Waldemar Gujski16 uważa, że klasyczny me-
nedżer–zarządca to „osoba profesjonalnie, odpłatnie zajmująca się za-
rządem cudzym przedsiębiorstwem w warunkach ustrojowego, struk-
turalnego rozdzielenia funkcji właścicielskich od funkcji zarząd-
czycy”17. Ricky Griffin twierdzi, że „menedżerowie najwyższego szcze-
bla zarządzania to niewielka grupa kadry kierowniczej kontrolująca or-
ganizację, wytyczająca jej cele, ogólną strategię, a także politykę opera-
cyjną”18. James Stoner, Edward Freeman i Daniel Gilbert19 są zdania, że 
„menedżer to członek naczelnego kierownictwa odpowiedzialnego za 
ogólne zarządzanie organizacją, który ustala politykę operacyjną i ste-
ruje wzajemnymi oddziaływaniami organizacji i jej otoczenia”20.  
 
Treść kontraktu menedżerskiego      
 Istnieją dwa sposoby ukształtowania niepracowniczego kon-
traktu menedżerskiego. Może być to umowa, do której zgodnie  
z art. 720 kodeksu cywilnego21 stosować się będzie przepisy o zleceniu. 
W takim przypadku strony mogą zgodnie z własnymi potrzebami zmo-
dyfikować poszczególne rozwiązania przyjęte w regulacji kodeksowej. 
Druga możliwością jest natomiast ukształtowanie kontraktu mene-
dżerskiego w oderwaniu od kodeksowej konstrukcji zlecenia. W tym 
celu strony muszą wyraźnie zastrzec, iż przepisów o zleceniu do tej 
umowy nie stosuje się. Decydując się na takie rozwiązanie, strony mu-
siałyby całokształt wzajemnych praw i obowiązków uregulować w sa-
mej umowie22.    

Przedstawione powyżej dwie możliwości sposobu ukształto-
wania kontraktu menedżerskiego mają swoje wady i zalety. Wadą 
ukształtowania kontraktu w oderwaniu od kodeksowej konstrukcji 
zlecenia jest nadmierne rozbudowanie samej umowy oraz możliwość 
pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji, których rozstrzygnięcie 

                                                                    
15 Tamże. 
16 W. Gujski, Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie 
pracy, Warszawa 2003, s. 27, podaję za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
17 Tamże. 
18 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2007, s. 12–13, podaję 
za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
19 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2001, s. 32, podaję 
za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…,s. 133. 
20  Tamże. 
21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. 
22 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków…, s. 38. 



  

90 
 

Jak wskazuje się w literaturze 11 , kontrakt menedżerski jest 
dwustronną umową zawieraną pomiędzy profesjonalnym podmiotem 
gospodarczym, tj. spółką a profesjonalnym członkiem zarządu, który 
zobowiązuje się, w zamian za stosowne wynagrodzenie, do należytego 
zarządzania spółką. Umowa menedżerska znajdzie zastosowanie  
w przypadku dużych spółek, w których wspólnicy nie są zaintereso-
wani pełnieniem funkcji w zarządzie, a pragną jednocześnie powierzyć 
tę rolę wykwalifikowanym menedżerom12.  

Usługa zarządzania przedsiębiorstwem, pojmowana w kontek-
ście teorii organizacji i zarządzania, polega na realizacji procesu plano-
wania, organizowania, kierowania i kontroli jego działalności, wyko-
rzystaniu zasobów przedsiębiorstwa dla osiągnięcia ustalonych celów. 
Wymaga to samodzielności w zakresie kierowania nim, swobody w wy-
borze sposobu zarządzania, możliwości wykorzystania dotychczaso-
wych kontaktów handlowych, doświadczenia zawodowego, umiejętno-
ści organizacyjnych, reputacji oraz własnego wizerunku. Tych cech nie 
wykazuje stosunek pracy, w którym podmiot zatrudniający jest upraw-
niony do wydawania pracownikowi wiążących poleceń. W przypadku 
kontraktu menedżerskiego brak jest stałego organu, który stale (co-
dziennie) kierowałby pracą menedżera13. 
 
Pojęcie menedżera najwyższego szczebla 
 Menedżer najwyższego szczebla jest jednostką znajdującą się 
na szczycie hierarchii zarządzającej, kierującą całą organizacją. Najczę-
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11  R. Szczęsny, Początek i ustanie pełnienia funkcji przez zarząd, [w:] „Zarząd  
w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń kompetencji 
członków zarządu”, Zakamycze 2004, s. 71. 
12 Tamże. 
13  L. Kozioł, Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyj-
nego, [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 
nr 1(17)/2011, s. 251. 
14 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
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W literaturze15 występuje wiele definicji pojęcia menedżer naj-
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15 Tamże. 
16 W. Gujski, Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie 
pracy, Warszawa 2003, s. 27, podaję za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
17 Tamże. 
18 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2007, s. 12–13, podaję 
za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 132. 
19 J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2001, s. 32, podaję 
za A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…,s. 133. 
20  Tamże. 
21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm. 
22 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków…, s. 38. 
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może okazać się bardzo trudne. Zaletą sposobu pierwszego jest unik-
nięcie nieprzewidzianych sytuacji konfliktowych, a co za tym idzie–
większa pewność. Dzięki dyspozytywnemu charakterowi przepisów 
kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia możliwe jest takie ukształto-
wanie treści umowy, które odpowiada oczekiwaniom stron, a jedno-
cześnie chroni interes spółki23. Nadawanie cech kontraktu menedżer-
skiego umowom cywilnoprawnym następuje w drodze wprowadzania 
elementów zbliżających je do umów rezultatu. Przykładem może być 
wprowadzenie parametrów natury ekonomicznej, których osiągnięcie 
będzie zadaniem zarządcy. Typowa staranność nie będzie więc jedy-
nym kryterium oceny działalności zarządcy. Na gruncie kontraktu me-
nedżerskiego od członka zarządu wymagana będzie nie tylko staran-
ność działania, lecz również osiągnięcia konkretnego wyniku. Stanowi 
to odejście od typowego modelu umowy zlecenia gdzie od przyjmują-
cego zlecenie wymagana jest jedynie staranność działania24. 

Konsekwencją tego, że umowa o zarządzanie spółką kapitałową 
zawarta z członkiem zarządu nie posiada regulacji prawnej wyznacza-
jącej esentialia negotii, jest dysponowanie przez strony dużą swobodą 
w kształtowaniu jej treści. Odróżnia to kontrakt menedżerski od innych 
umów nazwanych, w tym także od umów o pracę, które nie dają tyle 
elastyczności w ukształtowaniu treści. Kontrakty menedżerskie po-
winny zawierać konkretyzację i uściślenie obowiązków wynikających 
z kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów wewnętrznego prawa 
spółek, powinny wprowadzać wiele dodatkowych obowiązków o cha-
rakterze wynikowym, przyjmujących postać zadań i celów do realizacji. 
Ich wykonanie może być zabezpieczone szczególnymi formami odpo-
wiedzialności, np. polegającymi na obniżeniu pewnych elementów 
uposażenia przysługujących członkom zarządu albo na wcześniejszym 
rozwiązaniu umowy o zarządzanie. Wprowadzenie tego typu rozwią-
zań do umowy o zarządzanie spółką kapitałową jest konieczne ze 
względu na konieczność poprawy efektywności i sprawności funkcjo-
nowania spółki w obrocie gospodarczym. Jest to jeden z najważniej-
szych powodów wykorzystywania tego typu umów25. Określenie należ-
ności przysługujących członkom zarządu w zamian za pracę wykony-
waną na rzecz spółki kapitałowej jest elementem koniecznym umowy 
o zarządzanie spółką kapitałową. Strony mają całkowitą swobodę 

                                                                    
23 Tamże, s. 39. 
24 Tamże, s. 34–35. 
25 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 242. 
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co do wyboru systemu oraz sposobu wynagradzania, jak również usta-
lenia rodzaju i wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia 
oraz innych dodatkowych należności przysługujących im z tytułu peł-
nienia funkcji w zarządzie spółki. Możliwe jest uzależnienie wypłaty 
znacznej części wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych na-
leżnych za pracę na rzecz spółki od wyników finansowych oraz od stop-
nia realizacji zadań i obowiązków członka zarządu. Ma to na celu moty-
wowanie członków zarządu do bardziej efektywnego kierowania 
spółką kapitałową26.      
 Kontrakty menedżerskie dają stronom dużą swobodę w zakre-
sie uregulowania długości ich trwania oraz możliwości wcześniejszego 
ich rozwiązania. Pozwala to na dostosowanie czasu trwania umowy cy-
wilnoprawnej o zatrudnienie z okresem, w jakim członek zarządu jest 
powiązany ze spółką stosunkiem organizacyjnym27. Umowa menedżer-
ska może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. 
Zależy to od tego, czy umowę zawiera członek zarządu spółki akcyjnej 
czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszym przypadku 
umowa może być zawarta tylko na czas określony. Można ją jednak 
przedłużyć, jeśli członek zarządu będzie powoływany na kolejne ka-
dencje. W drugim przypadku kontrakt może być zawarty na czas okre-
ślony, jak i nieokreślony, gdyż kodeks spółek handlowych nie określa 
górnej granicy czasu trwania kadencji członka zarządu 28 . Ponadto 
strony mogą wprowadzić do kontraktu menedżerskiego rozwiązania, 
które nie są przewidziane na gruncie umowy zlecenia. Może to być 
prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopów okolicznościowych czy 
też wypłata za czas choroby. W umowach o zarządzanie spółką kapita-
łową mogą znaleźć się konstrukcje prawne wzorowane na prawie 
pracy np. dotyczące rozwiązywania stosunku prawnego. Mogą to być 
trzymiesięczne lub dłuższe okresy wypowiedzenia oraz wysokie od-
prawy wypłacane w przypadku rozwiązania umowy29.  

Powierzenie zarządcy kierowania zasobami danej organizacji 
gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej pozwala objąć go 
znacznie bardziej surowym, niż na gruncie stosunku pracy, reżimem 
odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w mieniu tej or-
ganizacji, wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie  
z przepisami kodeksu pracy, odpowiedzialność odszkodowawcza w ra-
zie nieumyślnego wyrządzenia przez osobę zarządzającą–pracownika 
                                                                    
26 Tamże, s. 243. 
27 Tamże, s. 244. 
28 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…,s. 135. 
29 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków…, s. 39–40. 
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23 Tamże, s. 39. 
24 Tamże, s. 34–35. 
25 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 242. 
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26 Tamże, s. 243. 
27 Tamże, s. 244. 
28 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…,s. 135. 
29 Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków…, s. 39–40. 
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szkody w mieniu pracodawcy w skutek niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązków pracowniczych, jest ograniczona. Odpo-
wiadają oni za rzeczywiste szkody (damnum emergens) i tylko do wy-
sokości trzykrotności zarobków w chwili powstania szkody. Natomiast 
menedżerowie odpowiadają całym swoim majątkiem i to zarówno 
za rzeczywiste szkody (damnum emergens), jak i za utracone przez 
spółkę korzyści (lucrum cessans)30.  

   
Wady i zalety kontraktu menedżerskiego 
 Jak wskazuje T. Duraj31 do zalet kontraktu menedżerskiego na-
leży zaliczyć możliwość swobodnego i elastycznego kształtowania 
praw i obowiązków stron. Umowy o zarządzanie spółką kapitałową są 
bardziej elastyczne niż stosunek pracy, który poddany jest szczegóło-
wym normą ustawodawstwa prawa pracy. Ponadto zatrudnienie osoby 
zarządzającej na podstawie kontraktu menedżerskiego gwarantuje 
spółce nieograniczoną możliwość wyznaczania zarządcy różnego typu 
powinność o charakterze wynikowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
spółka może zapewnić sobie szybszy rozwój i większą efektywność32.  

Umowy cywilnoprawne pozwalają na skuteczne egzekwowanie 
od zarządcy powinności o charakterze wynikowym, motywuje to osobę 
zarządzającą do bardziej efektywnego działania. Jest to możliwe dzięki 
elastyczności przy kształtowaniu treści umowy, możliwość wprowa-
dzania postanowień dotyczących systemu wynagradzania uzależnio-
nego od określonych wyników o charakterze ekonomicznym, systemu 
premii za osiągnięcie określonych efektów33.  

Kontrakt menedżerski posiada również wady. Właściwe sfor-
mułowanie postanowień kontraktu jest konieczne dla powodzenia 
przyszłej umowy. Obejmują one skomplikowaną materię i często  
w proces konstruowania tych umów konieczne jest zaangażowanie 
podmiotów zewnętrznych, to powoduje dodatkowe koszty dla spółki.  
Z punktu widzenia osoby zarządzającej bardziej korzystne ukształto-
wanie sytuacji prawnej daje stosunek pracy. W przypadku zatrudnienia 
na podstawie kontraktu menedżerskiego możliwe są niedogodności ta-
kie jak: brak ochrony trwałości stosunku pracy, surowsze reguły odpo-
wiedzialności za szkodę w mieniu pracodawcy, brak szczególnego 
trybu dochodzenia roszczeń przed sądem34. 
                                                                    
30 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 343–344. 
31 Tamże, s. 336–338. 
32 Tamże. 
33 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 338–342. 
34 Tamże, s. 343–350.  
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Uwagi końcowe 
 W Polsce kontrakt menedżerski jest stosunkowo młodą formą 
zatrudnienia, pojawił się on dopiero na początku lat 90. XX wieku. Cy-
wilnoprawny kontrakt menedżerski daje menedżerowi znacznie wię-
cej swobody działania oraz większe możliwości rozwoju własnych 
umiejętności i kwalifikacji niż umowa o pracę. Ponadto pozwala na 
kompleksowe i swobodne uregulowanie całości relacji stron35. 

Stanowi to zalety zatrudnienia na podstawie kontraktu mene-
dżerskiego, zarówno dla menedżera, jak i dla spółki. Wartym podkre-
ślenia jest fakt, iż umowa menedżerska nie zapewnia określonych 
przez ustawodawstwo pracy gwarancji oraz uprawnień ochronnych36. 
Wszelkie postanowienia w tej kwestii zależą od treści konkretnego 
kontraktu menedżerskiego.    

 

                                                                    
35 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 150–151. 
36 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 346. 
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szkody w mieniu pracodawcy w skutek niewykonania lub nienależy-
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30 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 343–344. 
31 Tamże, s. 336–338. 
32 Tamże. 
33 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 338–342. 
34 Tamże, s. 343–350.  
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Uwagi końcowe 
 W Polsce kontrakt menedżerski jest stosunkowo młodą formą 
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35 A. Grzegorczyk, Kontrakt menedżerski…, s. 150–151. 
36 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia…, s. 346. 
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Sytuacja prawna pracujących na własny rachunek członków  

zarządu spółek kapitałowych 
 
Uwagi wprowadzające 
 Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych, a także 
określenie ich sytuacji prawnej do dnia dzisiejszego wywołuje wiele 
problemów interpretacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że podstawa za-
trudnienia członka zarządu ma bardzo istotne znaczenie dla jego sytu-
acji prawnej, jak i faktycznej. Forma zatrudnienia niewątpliwie wpływa 
na jego prawa i obowiązki, a także poziom ochrony, jaki mu przysłu-
guje. Decyzja co do wyboru formy zatrudnienia członka zarządu spółki 
kapitałowej jest także istotna z punktu widzenia podatkowego  
i ubezpieczeniowego. Poza tym warto dodać, że wybór określonej 
formy zatrudnienia jest w końcu istotny dla samej spółki kapitałowej, 
która „zatrudnia” danego członka zarządu. W tym artykule zajmę się 
kwestią sytuacji prawnej członka zarządu spółki kapitałowej, który wy-
konuje swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej, a on 
sam prowadzi w tym zakresie odrębne przedsiębiorstwo. Mowa tutaj  
o pracy na własny rachunek (samozatrudnieniu), które w obecnej sy-
tuacji rynkowej jest coraz częstszym sposobem „zatrudnienia” ze 
względu na swoje cechy, które w wielu przypadkach są korzystniejsze 
dla obu stron stosunku prawnego niż w przypadku zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy.  

Członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
powołują wspólnicy na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlo-
wych (dalej: k.s.h.)2, natomiast członków zarządu spółek akcyjnych po-
wołuje rada nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. Jest to modelowe 
rozwiązanie, bowiem umowa spółki lub jej statut może inaczej uregu-
lować tę kwestię, przyznając kompetencję do wyboru członków za-
rządu innym osobom lub organom3. Często zdarza się, że wspólnicy 
tylko określają w akcie założycielskim liczbę członków zarządu, nato-
miast samych członków powołuje rada nadzorcza odrębną uchwałą. 

                                                                    
1 Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. 
2 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94,  
poz. 1037 ze zm. 
3 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębior-
stwach, Warszawa 2006, s. 107. 
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Członkowie spółek kapitałowych tworzący skład zarządu są niewątpli-
wie organem o charakterze zarządzająco-wykonawczym, który kieruje 
działalnością spółki i zarządza jej majątkiem4. Zarząd, na podstawie art. 
201 § 1 k.s.h., prowadzi sprawy spółki ją reprezentuje, a w kwestiach 
niezastrzeżonych dla innych organów przez przepisy k.s.h, umowę lub 
statut, uchwałę wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, 
jest właściwy do prowadzenia wszelkich spraw spółki5. Jest to tzw. za-
sada domniemania kompetencji zarządu w sprawach spółki niezastrze-
żonych dla innych organów6. Co prawda, zasada ta nie wynika expressis 
verbis z Kodeksu spółek handlowych, jednak wywodzi się ją z samej 
istoty ustawowej działalności zarządu jako organu, który działa w spo-
sób ciągły.  

Członkowie zarządu spółki kapitałowej są powołani do repre-
zentowania spółki w obrocie cywilnoprawnym. Oznacza to, że osoby 
wchodzące w skład zarządu są uprawnione do dokonywania wszelkich 
czynności prawnych o charakterze sądowym (składanie wniosków, 
wytaczanie powództw, zawieranie ugód itp.), jak i do czynnościpraw-
nych o charakterze pozasądowym, w szczególności do zawierania i roz-
wiązywania umów, składania i przyjmowania różnego rodzaju oświad-
czeń woli, udzielania prokury itp.7 Ustawa Kodeks spółek handlowych 
w art. 201 § 2 (dla spółek z.o.o.) oraz w art. 372 § 2 (dla spółek akcyj-
nych) przesądza o tym, że nie można ograniczyć prawa członka zarządu 
do reprezentowania spółki wobec osób trzecich. Członkowie zarządu 
spółek kapitałowych powołani są także do prowadzenia spraw spółki, 
w szczególności do podejmowania decyzji i innych działań w zakresie 
zarządzania zasobami majątkowymi oraz osobowymi spółki, a także 
kierowania jej działalnością w sposób zgodny z umową lub statutem 
oraz celami gospodarczymi, do których dąży spółka8. Zdaniem A. Ki-
dyby, członkowie zarządu spółki kapitałowej mają zatem prawo do wy-
dawania decyzji i opinii, a także do nadzorowania i kontrolowania dzia-
łalności spółki w zakresie osiągania przez nią jak najlepszych wyników 

                                                                    
4 Ibidem, s. 107. 
5 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 
1996, s. 479. 
6 Z. Kubot, Problem „pracodawcy” w spółkach pracowniczych, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 1992, nr 5–6, s. 19. 
7 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 108. 
8 A. Patulski, Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego 
szczebla, Gdańsk 2001. 
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4 Ibidem, s. 107. 
5 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Warszawa 
1996, s. 479. 
6 Z. Kubot, Problem „pracodawcy” w spółkach pracowniczych, „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne” 1992, nr 5–6, s. 19. 
7 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 108. 
8 A. Patulski, Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej średniego i wyższego 
szczebla, Gdańsk 2001. 
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gospodarczych, a także w kwestii zgodności jej działalności z wyzna-
czonymi celami9.  Z. Kubot uważa,że prowadzenie spraw spółki przez 
członka zarządu obejmuje pewną całość zarządzania, zarówno w pro-
wadzeniu spraw o charakterze bieżącym, jak i długofalowym10. Można 
zatem z tego wywnioskować, że prowadzenie spraw spółki ma szeroki 
charakter i rozciąga się praktycznie na większość działań podejmowa-
nych w ramach danej organizacji gospodarczej, niezależnie od tego czy 
charakter tych spraw jest bieżący, czy długofalowy.  

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu powi-
nien dołożyć staranności, wynikającejz zawodowego charakteru swojej 
działalności, bowiem odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną 
zawinionym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami umowy spółki (art. 293 i 483 k.s.h.). Warto nadmie-
nić również, iż członek zarządu ponosi–w myśl art. 116 Ordynacji po-
datkowej11 – osobistą, solidarną i subsydiarną odpowiedzialność za za-
ległości podatkowe spółki kapitałowej. 

Zarząd jest głównym, ale nie jedynym organem uprawnionym 
do zarządzania zasobami majątkowymi i zasobowymi spółki kapitało-
wej 12 . Innymi organami są zgromadzenie wspólników (w spółkach 
z.o.o.) lub walne zgromadzenie akcjonariuszy (w spółkach akcyjnych), 
a czasami nawet rada nadzorcza. Wyraźna różnica pomiędzy zarządem 
a innymi organami polega na tym, że prawo do określonego działania 
musi mieć podstawę ustawową lub też umocowanie w umowie (statu-
cie) spółki. A zatem, nie mamy tutaj do czynienia z zasadą domniemania 
kompetencji. Przepisy k.s.h. w art. 228–231 i 393–395 przyznały zgro-
madzeniu wspólników (walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy)upraw-
nienia do podejmowania uchwał w wielu ważnych sprawach dla dzia-
łalności spółki. Co więcej, w umowie lub statucie zgromadzenie wspól-
ników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) można rozszerzać dalsze 
kompetencje do zarządzania zasobami majątkowymi i osobowymi 
spółki13. Zdaniem T. Duraja, przyznanie zbyt wielu kompetencji o cha-
rakterze zarządzającym zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgro-
madzeniu akcjonariuszy może być niekorzystne dla działalności samej 
spółki, co w rezultacie doprowadzi do paraliżu funkcjonowania danej 
                                                                    
9  A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993,  
s. 171. 
10 Z. Kubot, Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa–
Zielona Góra 1998, s. 92–93 i 100. 
11 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. 
12 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 111. 
13 Zob. np.: art. 228 i 393 k.s.h. 
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spółki14. W pełni zgadzam się z tą tezą, ponieważ wykonywanie przez 
zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy 
kompetencji z zakresu operatywnego zarządzania spółką może stwa-
rzać wiele trudności formalnych, związanych przede wszystkim ze 
sformalizowanym sposobem zwoływania posiedzeń tych organów,  
a także małą elastycznością członków tych organów, ze względu na ich 
dużą liczbę. Ważny z tego punktu widzenia jest także art. 3751 k.s.h., 
który wprost zakazuje w spółce akcyjnej wydawania zarządowi przez 
walne zgromadzenie akcjonariuszy wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw spółki. Cel takiego przepisu jest jednoznaczny, ma 
on przede wszystkim ograniczyć zbyt dużą ingerencję zgromadzenia 
wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w bieżące zarzą-
dzanie spółką. Podobna sytuacja dotyczy rady nadzorczej, dla której 
również w art. 219 § 2 (dla spółek z.o.o.) i 3751 (dla spółek akcyjnych) 
k.s.h został ustanowiony zakaz wydawania wiążących poleceń zarzą-
dowi w zakresie prowadzenia spraw spółki. Przepisy ustalające te za-
kazy niewątpliwie gwarantują członkom zarządu pewną niezależność 
w zakresie prowadzenia spraw spółki. Mimo, iż występuje prawna 
możliwość poddania członków zarządu ograniczeniom wynikającym  
z uchwał zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy), a także uchwał rady nadzorczej, to członkowie zarządu  
w ramach zarządu spółki pełnią zasadniczą rolę dla bieżącego funkcjo-
nowania całej organizacji gospodarczej.  
 
Stosunek organizacyjny a stosunek zatrudnienia członków  
zarządu spółek kapitałowych 

Na przełomie lat 1988 i 1989 nastąpiły w Polsce istotne zmiany 
ustrojowe, które doprowadziły do odrodzenia się spółek kapitało-
wych15. W wyniku przekształceń i reform legislacyjnych oraz na skutek 
wprowadzenia do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.16 zasady społecz-
nej gospodarki rynkowej, w Polsce zaczęło powstawać coraz więcej 
spółek handlowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
i spółek akcyjnych. Okazało się, że w bardzo krótkim czasie spółki han-
dlowe stały się dominującą formą prowadzenia działalności gospodar-
czej17. Wraz ze wzrostem liczby spółek kapitałowych powstał problem 

                                                                    
14 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 111. 
15 J. Brol, Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993, s. 12. 
16 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 
17  S. Gurgul, Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, „Państwo  
i Prawo” 1991, z. 3, s. 50. 
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gospodarczych, a także w kwestii zgodności jej działalności z wyzna-
czonymi celami9.  Z. Kubot uważa,że prowadzenie spraw spółki przez 
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9  A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993,  
s. 171. 
10 Z. Kubot, Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa–
Zielona Góra 1998, s. 92–93 i 100. 
11 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. 
12 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 111. 
13 Zob. np.: art. 228 i 393 k.s.h. 
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spółki14. W pełni zgadzam się z tą tezą, ponieważ wykonywanie przez 
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14 T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów…, s. 111. 
15 J. Brol, Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993, s. 12. 
16 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 
17  S. Gurgul, Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, „Państwo  
i Prawo” 1991, z. 3, s. 50. 
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wyboru właściwej podstawy zatrudnienia członka zarządu spółki kapi-
tałowej. 

W związku z tym, że członkowie zarządu spółek kapitałowych 
mają przyznane określone uprawnienia, o których mowa powyżej, to  
w większości przypadków spółki kapitałowe nie poprzestają na powo-
łaniu danychosób tylko do pełnienia funkcji członka zarządu. Oprócz 
samego powołania, spółki kapitałowe przyznają członkom wynagro-
dzenie, które wypłacane jest na podstawie odpowiedniego stosunku 
prawnego. Ten stosunek prawny jest niczym innym, jak podstawą „za-
trudnienia” danego członka zarządu spółki kapitałowej. Podstawą 
prawną do otrzymywania przez członka zarządu określonego wyna-
grodzenia może być zarówno akt powołania, stosunek pracy, jak i inny 
stosunek prawny, np. umowa zlecenia, umowa o zarządzanie, a także 
umowa o świadczeniu usług w ramach prowadzonej przez członka za-
rządu działalności gospodarczej (czyli tzw. samozatrudnienie). Możli-
wość wyboru spośród różnych form zatrudnienia członka zarządu wy-
nika z przepisów art. 203 i 370 k.s.h., zgodnie z którymi członek za-
rządu może być w każdym czasie odwołany, co nie pozbawia go jednak 
roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczą-
cego pełnienia funkcji członka zarządu. Ponadto w odniesieniu do 
spółki akcyjnej art. 378 § 1 k.s.h. reguluje, iż gdy statut spółki nie sta-
nowi inaczej, rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.  
W związku z tym należy stwierdzić, że w kwestii podstawy zatrudnie-
nia istnieje niewątpliwie dualizm stosunków prawnych łączących 
członka zarządu z organizacją gospodarczą. 

Członek zarządu jest powoływany do pełnienia swych funkcji  
w zarządzie mocą uchwały właściwego organu18. Z chwilą powołania 
członka zarządu powstaje między daną osobą fizyczną a spółką stosu-
nek organizacyjny obejmujący pełnienie funkcji organu osoby prawnej. 
Stosunek ten w sposób wyczerpujący regulują przepisy kodeksu spółek 
handlowych i akty wewnętrzne spółek, określając kompetencje, obo-
wiązki oraz zasady odpowiedzialności członków zarządu. Wskazać na-
leży, że funkcja członka zarządu może być pełniona odpłatnie lub nie-
odpłatnie. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje bowiem wprost 
wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu uczestnictwa w posie-
dzeniach zarządu. Nie ma natomiast żadnych przeszkód, aby stosowne 
                                                                    
18  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu jest powoływany 
 i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201 
§1 k.s.h.). W spółce akcyjnej natomiast członka zarządu powołuje i odwołuje rada nad-
zorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej (art. 368 §4 k.s.h.). 
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wynagrodzenie zostało ustanowione mocą uchwały organu powołują-
cego (chyba że umowa lub statut spółki stanowią inaczej). Powołanie 
nie jest zbyt stabilnym stosunkiem prawnym, członek zarządu może 
bowiem zostać w każdym czasie odwołany, jednak umowa (statut) 
spółki może ograniczać prawo odwołania członka zarządu np. do waż-
nych powodów. Istotną kwestią jest fakt, że jeżeli członek zarządu pełni 
swoje funkcje wyłącznie na podstawie aktu powołania i nie wiąże go ze 
spółką żadna inna umowa –  nie ma obowiązku odprowadzania z tego 
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Art. 6 ust. 1 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych19 nie wymienia bowiem powołania na 
mocy uchwały jako tytułu ubezpieczenia. Brak również podstaw do od-
prowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu wobec 
braku stosownej regulacji w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych20. Jeżeli członek 
zarządu pełni funkcję wyłącznie na podstawie aktu powołania  
i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie, wynagrodzenie to będzie za-
kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, 
o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych21. W praktyce przychodem tym jest wyłącznie wynagrodze-
nie za udział w posiedzeniach organów osoby prawnej. Od należności 
zakwalifikowanych do powyższego źródła przychodów płatnicy są zo-
bowiązani pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy 
spółka kapitałowa wypłacająca członkom zarządu (będącym polskimi 
rezydentami) świadczenia z tytułu działalności wykonywanej osobi-
ście jest obowiązana jako płatnik pobierać zaliczki na podatek docho-
dowy stosując do wypłacanego świadczenia, pomniejszonego o mie-
sięczne koszty uzyskania przychodów, najniższą stawkę podatkową 
określoną w skali podatkowej. Jednakże na wniosek podatnika płatnik 
oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki, stosując zamiast najniższej 
stawki, wyższą stawkę podatkową określoną w skali. 

Należy podkreślić, że samo powołanie członka zarządu przez 
właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy czy in-
nego stosunku cywilnoprawnego. Z członkiem zarządu „powołanym” 

                                                                    
19 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  
Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887z późn. zm. 
20 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, Dz.U., nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 
21 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350. 
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19 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  
Dz. U. 1998, nr 137, poz. 887z późn. zm. 
20 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, Dz.U., nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 
21 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350. 
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zgodnie z przepisami k.s.h. może – ale nie musi – być zawarta dodat-
kowa umowa: o pracę lub umowa cywilnoprawna. Członkostwo w za-
rządzie spółki jest bowiem stosunkiem odrębnym od stosunku pracy 
czy innego stosunku umownego. Mogą one współistnieć ze sobą, lecz 
może być też tak, że członkostwu w zarządzie nie towarzyszy żaden 
inny stosunek prawny. Członka zarządu nie można więc automatycznie 
traktować jako pracownika zatrudnionego w spółce lub zleceniobiorcę. 
Można zatem dojść do wniosku, że powołanie do zarządu spółki kapi-
tałowej powoduje jedynie powstanie stosunku organizacyjnego. O tym, 
czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny decydują 
zdarzenia, takie jak zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź też 
innej umowy22. Kodeks spółek handlowych nie nakłada na spółkę kapi-
tałową obowiązku zawierania z członkami zarządu spółki jakichkol-
wiek umów o zatrudnienie. Stosunek organizacyjny w zarządzie może 
być więc jedyną, wystarczającą podstawą wykonywania czynności za-
rządzania przez członka zarządu spółki kapitałowej23 jako działalności 
wykonywanej osobiście. 

Obok aktu powołania na członka zarządu uchwałą właściwego 
organu spółki, z członkiem zarządu może zostać zawarta umowę  
o pracę (stosunek zatrudnienia). Zwrócić należy uwagę, że w umowie 
pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nad-
zorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólni-
ków w spółce z o.o. (a uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyj-
nej). Stosunek pracy, co do sposobu jego nawiązania, trwania  
i rozwiązania podlega wszelkim rygorom wynikającym z kodeksu 
pracy. W przypadku zatrudnienia członka zarządu na podstawie 
umowy o pracę istnieje obowiązek ustalenia i wypłaty wynagrodzenia  
w miejscu, terminie i czasie, zgodnie z reżimem ustalonym przez prze-
pisy prawa pracy. Należy pamiętać również, że w spółce akcyjnej wy-
sokość wynagrodzenia członka zarządu zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę ustala rada nadzorcza w drodze uchwały, chyba że sta-
tut spółki stanowi inaczej (art. 378 §1 k.s.h.). Zatrudnienie członka za-
rządu na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek odprowadzania  
z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, ren-
towe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne, na za-
sadach jakim podlegają wszyscy pracownicy. W przypadku zatrudnie-
nia członka zarządu na podstawie umowy o pracę uzyskane przez niego 

                                                                    
22 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2001 r., sygn. I PKN 258/00, OSNP 2002 nr 23, 
poz. 565. 
23 A. Kisielewicz, Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, „Prawo Pracy”, nr 2/2000, s. 3. 
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z tego tytułu wynagrodzenie będzie zakwalifikowane do przychodów 
ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Od wypłacanych z powyższego ty-
tułu należności, co do zasady płatnicy są zobowiązani pobierać zaliczki 
według stawek 18% lub 32% wynikających z obowiązującej skali po-
datkowej, w zależności od wysokości osiąganego przychodu narasta-
jąco w roku podatkowym. Niewątpliwie stosunek pracy cechuje wy-
soka stabilizacja zatrudnienia, a w tym daleko idące ograniczenia  
w rozwiązywaniu tego stosunku, które są gwarantowane przepisami 
kodeksu pracy. 

 
Umowa o zarządzanie jako podstawa zatrudnienia pracującego na 
własny rachunek członka zarządu spółki kapitałowej 

Umowa o zarządzanie jest jedyną formą pełnienia funkcji przez 
członka zarządu spółki kapitałowej pracującego na własny rachunek. 
Jest także umową o ustanowienie zarządu nad przedsiębiorstwem. 
Prawo polskie nie reguluje w sposób ogólny umowy o zarządzanie, na-
leży więc uznać, iż stanowi ona typ umowy nienazwanej. Umowę  
o zarządzanie można jednak uznać za umowę o świadczeniu usług,  
o której wspomina art. 750 k.c. i dlatego będą miały do niego odpowied-
nie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego24 o zleceniu (art. 734–
751 k.c.)25. W drodze tej umowy zarządca zobowiązuje się wobec usta-
nawiającego zarząd do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa 
celem osiągnięcia założonych efektów, w imieniu, w interesie oraz ze 
skutkiem dla ustanawiającego zarząd, za zapłatą stosownego wynagro-
dzenia. W następstwie umowy o zarządzanie, członek zarządu nie 
przejmuje więc zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny 
rachunek, gdyż zarządzanie spółką jako zespół czynności faktycznych 
oraz czynności prawnych świadczonych osobiście przez zarządcę nadal 
jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w za-
rządzie. Rola umowy o zarządzanie ograniczona jest do ustalenia wy-
nagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie lub innych czynności 
określonych w umowie, szczególnych (kwalifikowanych i dodatko-
wych – w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i we-
wnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania 

                                                                    
24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U., nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
25 R. Sadlik, Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych, „Prawo Pracy”, 
nr 8/1999, s. 10. 
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22 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2001 r., sygn. I PKN 258/00, OSNP 2002 nr 23, 
poz. 565. 
23 A. Kisielewicz, Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, „Prawo Pracy”, nr 2/2000, s. 3. 
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24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U., nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
25 R. Sadlik, Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych, „Prawo Pracy”, 
nr 8/1999, s. 10. 
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spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatko-
wej działalności (pracy)26. W umowach o zarządzanie bowiem, odmien-
nie niż w umowach o pracę, strony mają dużą swobodę w zakresie spo-
sobu określenia wynagradzania członków zarządu.W przypadku za-
warcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem stron tego stosunku 
prawnego nie ograniczają układy zbiorowe pracy ani inne przepisy 
prawa pracy27. Postanowienia umowy o zarządzanie nie mogą nato-
miast naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa han-
dlowego. Z tego wynika, że zakres swobody tej umowy nie jest pełny  
i jest ograniczony normami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych. 

Umowa o zarządzanie powinna określać: datę zawarcia i strony 
umowy, cele oraz przedmiot, miejsce wykonywania umowy, wykaz ob-
owiązków zarządcy, wykaz obowiązków spółki, ograniczenia obowią-
zujące zarządcę, zasady zastąpienia zarządcy, kryteria oceny wyników 
zarządzania, czas trwania umowy, wysokość wynagrodzenia zarządcy, 
świadczenia dodatkowe, w tym odprawy w przypadku ustania umowy, 
zakres tajemnicy obowiązującej zarządcę, zakaz konkurencji i prowa-
dzenia dodatkowej działalności, odszkodowania, zakres ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy, podstawy i tryb rozwiązania 
umowy, zabezpieczenie roszczeń wobec zarządcy, właściwość sądów, 
miejsce i sposób doręczania korespondencji, dane o liczbie egzempla-
rzy dla stron umowy, podpisy stron.  

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem spółki ma charakter 
umowy należytej staranności, a nie umowy rezultatu. Zarządca zobo-
wiązuje się bowiem tak zarządzać przedsiębiorstwem, aby maksymali-
zować wyniki ekonomiczne jego funkcjonowania. Nie jest to zobowią-
zanie rezultatu, gdyż efekt działania przedsiębiorstwa determinują 
przede wszystkim wyznaczniki gospodarki rynkowej, których skutki 
zarządca, działający z należytą starannością, może jedynie przewidy-
wać28 . W treści umowy strony mogą jednak zamieścić również ele-
menty typowe dla umowy o dzieło, czyli umowy rezultatu, nakładając 
na zarządcę np. obowiązek osiągnięcia danego poziomu zysków, wdro-
żenia produkcji danych towarów, uzyskania pewnej pozycji na rynku  

                                                                    
26 Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek 
kapitałowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2/2000, s. 2. 
27  Z. Kubot, Umowy o zarządzanie jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, „Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3/2000, s. 2. 
28 L. Etel, S. Prutis, Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (status prawny zarządcy), 
„Przegląd Prawa Handlowego”, nr 11/1995, s. 20. 
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czy wprowadzenia spółki na giełdę. Takie postanowienia w ramach 
umowy o zarządzanie wpływają również na zakres odpowiedzialności 
członka zarządu względem spółki29.  
 
Samozatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej 

Usługi polegające na prowadzeniu spraw spółki kapitałowej 
oraz jej reprezentowaniu na zewnątrz mogą być świadczone przez 
członków zarządu na rzecz spółki w ramach prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej30, a więc w tym przypadku usługowej dzia-
łalności zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły 
(art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej31). Członek za-
rządu będzie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa działalno-
ści gospodarczej jeżeli działalność, o której mowa, podejmie i będzie 
wykonywał zawodowo i we własnym imieniu. Konieczne będzie wów-
czas zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej do właściwej ewi-
dencji działalności gospodarczej (CEIDG). Umowy, o których mowa, 
będą należały do obrotu gospodarczego jako umowy dochodzące do 
skutku wyłącznie między podmiotami gospodarczymi (w profesjonal-
nym obrocie gospodarczym). 

W przepisach prawa nie wypracowano do tej pory legalnej de-
finicji samozatrudnienia32. T. Duraj definiuje samozatrudnienie jako 
„świadczenie pracy na rzecz jednego lub wielu podmiotów zamawiają-
cych przez osoby fizyczne prowadzące na własną odpowiedzialność  
i ryzyko działalność gospodarczą w charakterze przedsiębiorcy, bez 
możliwości zatrudniania pracowników lub korzystania z cudzej pracy 
na podstawie umów cywilnoprawnych”33. Z tej definicji wynikają zna-
czące różnice pomiędzy stosunkiem pracy a „zatrudnieniem” w warun-
kach pracy na własny rachunek. W mojej ocenie, bardzo ważną cechą 
występującą w samozatrudnieniu jest ponoszenie ryzyka gospodar-
czego, socjalnego, ubezpieczeniowego oraz podatkowego przez osobę 
pracującą na własny rachunek, co tym samym odciąża podmiot zatrud-
niający od ponoszenia wielu ciężarów publiczno-prawnych. Kolejną 

                                                                    
29  R. L. Kwaśnicki, Charakter zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych  
z uwzględnieniem kształtowania zasad ich odpowiedzialności wobec spółki oraz zakazu 
konkurencji, „Prawo Spółek” 2002, nr 3, s. 15. 
30 Art. 203 i 370 k.s.h. 
31 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 101, 
poz. 1178 ze zm. 
32 T. Duraj, Perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] E. Kryńska (red.), Praca na wła-
sny rachunek – determinanty i implikacje, Warszawa 2007, s. 22. 
33Ibidem, s. 26. 
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miejsce i sposób doręczania korespondencji, dane o liczbie egzempla-
rzy dla stron umowy, podpisy stron.  

Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem spółki ma charakter 
umowy należytej staranności, a nie umowy rezultatu. Zarządca zobo-
wiązuje się bowiem tak zarządzać przedsiębiorstwem, aby maksymali-
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26 Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek 
kapitałowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2/2000, s. 2. 
27  Z. Kubot, Umowy o zarządzanie jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, „Praca  
i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3/2000, s. 2. 
28 L. Etel, S. Prutis, Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (status prawny zarządcy), 
„Przegląd Prawa Handlowego”, nr 11/1995, s. 20. 
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czy wprowadzenia spółki na giełdę. Takie postanowienia w ramach 
umowy o zarządzanie wpływają również na zakres odpowiedzialności 
członka zarządu względem spółki29.  
 
Samozatrudnienie członka zarządu spółki kapitałowej 

Usługi polegające na prowadzeniu spraw spółki kapitałowej 
oraz jej reprezentowaniu na zewnątrz mogą być świadczone przez 
członków zarządu na rzecz spółki w ramach prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej30, a więc w tym przypadku usługowej dzia-
łalności zarobkowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły 
(art. 2 ust. 1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej31). Członek za-
rządu będzie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa działalno-
ści gospodarczej jeżeli działalność, o której mowa, podejmie i będzie 
wykonywał zawodowo i we własnym imieniu. Konieczne będzie wów-
czas zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej do właściwej ewi-
dencji działalności gospodarczej (CEIDG). Umowy, o których mowa, 
będą należały do obrotu gospodarczego jako umowy dochodzące do 
skutku wyłącznie między podmiotami gospodarczymi (w profesjonal-
nym obrocie gospodarczym). 

W przepisach prawa nie wypracowano do tej pory legalnej de-
finicji samozatrudnienia32. T. Duraj definiuje samozatrudnienie jako 
„świadczenie pracy na rzecz jednego lub wielu podmiotów zamawiają-
cych przez osoby fizyczne prowadzące na własną odpowiedzialność  
i ryzyko działalność gospodarczą w charakterze przedsiębiorcy, bez 
możliwości zatrudniania pracowników lub korzystania z cudzej pracy 
na podstawie umów cywilnoprawnych”33. Z tej definicji wynikają zna-
czące różnice pomiędzy stosunkiem pracy a „zatrudnieniem” w warun-
kach pracy na własny rachunek. W mojej ocenie, bardzo ważną cechą 
występującą w samozatrudnieniu jest ponoszenie ryzyka gospodar-
czego, socjalnego, ubezpieczeniowego oraz podatkowego przez osobę 
pracującą na własny rachunek, co tym samym odciąża podmiot zatrud-
niający od ponoszenia wielu ciężarów publiczno-prawnych. Kolejną 

                                                                    
29  R. L. Kwaśnicki, Charakter zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych  
z uwzględnieniem kształtowania zasad ich odpowiedzialności wobec spółki oraz zakazu 
konkurencji, „Prawo Spółek” 2002, nr 3, s. 15. 
30 Art. 203 i 370 k.s.h. 
31 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 101, 
poz. 1178 ze zm. 
32 T. Duraj, Perspektywa pracy na własny rachunek, [w:] E. Kryńska (red.), Praca na wła-
sny rachunek – determinanty i implikacje, Warszawa 2007, s. 22. 
33Ibidem, s. 26. 
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ważną cechą jest niewątpliwie występujący brak podporządkowania. 
W stosunku pracy pracownik – zgodnie z dyspozycją art. 22 § 1 k.p zo-
bowiązany jest do wykonywania zadań na rzecz pracodawcy w czasie  
i miejscu pracy przez niego wyznaczonym. Natomiast samozatrud-
niony nie jest taką dyspozycją związany, co powoduje swobodę w wy-
konywaniu obowiązków służbowych przez członka zarządu spółki ka-
pitałowej. 

Członek zarządu podejmujący pracę na własny rachunek, czyli 
w warunkach samozatrudnienia, zobowiązany jest do ponoszenia cię-
żarów publiczno-prawnych. Oznacza to, że przyjmuje on na siebie od-
powiedzialność za swoje bezpieczeństwo socjalne 34 . Ustawa z dnia 
13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 35  zobowiązuje 
osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym także 
osoby samozatrudnione) do opłacania ubezpieczenia emerytalnego 
oraz rentowego. Wyżej wymienione osoby podlegają także ubezpiecze-
niu wypadkowemu (art. 12 ustawyo systemie ubezpieczeń społecz-
nych) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu36. Jedynym dobrowolnym ro-
dzajem ubezpieczenia dla osoby samozatrudnionej jest ubezpieczenie 
chorobowe. Członek zarządu spółki kapitałowej wykonujący pracę na 
własny rachunek jest zatem zobowiązany do ponoszenia kosztów 
ubezpieczenia społecznego, co niewątpliwie odciąża organizację go-
spodarczą w tym zakresie. Atrakcyjność wyboru tej formy zatrudnienia 
polega przede wszystkim na tym, że podstawę wymiaru składek na wy-
żej wymienione ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota przez 
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie 
może być ona jednak niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w poprzednim kwartale. Dodatkowym atutem jest także to, 
że istnieje możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne 
od dochodu osiąganego przez przedsiębiorcę. Zapłacone wówczas 
składki stają się kosztem uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej i niewątpliwie obniżają dochód z tej działal-
ności, co w konsekwencji przekłada się na wysokość podatków, które 
przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać. W związku z tym, członek za-
rządu spółki kapitałowej osiągający wysokie wynagrodzenie może po-
przez tę formę zatrudnienia obniżyć swoje koszty i płacić dużo mniej-
sze składki na ubezpieczenie społeczne niż w przypadku wykonywania 
                                                                    
34 T. Duraj, Perspektywa pracy…., s. 39. 
35 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 
nr 137, poz. 887 z późn. zm. 
36 Art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 
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obowiązków służbowych na podstawie stosunku pracy. Jest to w mojej 
ocenie korzystne zarówno dla organizacji gospodarczej, jak i samego 
członka zarządu spółki kapitałowej. Oczywiście warto zwrócić uwagę 
także na fakt, że w przypadku osoby wykonującej swoje obowiązki na 
podstawie stosunku pracy, pracodawca partycypuje w pokrywaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne, zaś osób pracujących na własny 
rachunek – finansowanie tych składek odbywa się ze środków wła-
snych przedsiębiorcy. Mimo tego, należy dojść do wniosku, że uzyski-
wanie wysokiego wynagrodzenia przez członka zarządu spółki kapita-
łowej wydaje się dużo korzystniejsze w warunkach samozatrudnienia 
niż w przypadku stosunku pracy. Sąd Najwyższy 17 czerwca 2015 r. 
wydał uchwałę, która wiele zmieniła w kwestii sytuacji ubezpieczenio-
wej samozatrudnionych członków zarządu spółki kapitałowej. 
Z uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów37 wynika, że 
„menedżerowie spółek kapitałowych podlegają obowiązkowym ubez-
pieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich (umowy  
o zarządzanie), a nie z tytułu samozatrudnienia”. W ocenie Sądu Naj-
wyższego „tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 
członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej 
przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa  
o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych38)”. Członkowie zarządu 
spółek kapitałowych nie świadczą więc w ocenie SN usług, tak jak 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, 
lecz jak osoby zatrudnione na podstawie umowy „zlecenia” – innej 
umowy o podobnym charakterze. Oznacza to, że jeśli spółka akcyjna 
podpisze umowę o świadczenie usług związanych z wykonywaniem 
funkcji zarządczych (umowa o zarządzanie) z członkiem zarządu, w ra-
mach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to i tak – po-
mimo zbiegu tytułów ubezpieczenia – taki członek zarządu podlega ob-
owiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu właśnie kontraktu 
menedżerskiego, a nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
Warto także dodać, że SN nadał uchwale moc zasady prawnej oraz za-
strzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia 

                                                                    
37 Uchwała Sądu Najwyższegoz dnia 17 czerwca 2015 r., III UZP 2/15, www.sn.pl. 
38 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.  
z 2015 r. poz. 121. 
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ważną cechą jest niewątpliwie występujący brak podporządkowania. 
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nych) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu36. Jedynym dobrowolnym ro-
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polega przede wszystkim na tym, że podstawę wymiaru składek na wy-
żej wymienione ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota przez 
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od dochodu osiąganego przez przedsiębiorcę. Zapłacone wówczas 
składki stają się kosztem uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej i niewątpliwie obniżają dochód z tej działal-
ności, co w konsekwencji przekłada się na wysokość podatków, które 
przedsiębiorca ma obowiązek uiszczać. W związku z tym, członek za-
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34 T. Duraj, Perspektywa pracy…., s. 39. 
35 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 
nr 137, poz. 887 z późn. zm. 
36 Art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm. 

  

107 
 

obowiązków służbowych na podstawie stosunku pracy. Jest to w mojej 
ocenie korzystne zarówno dla organizacji gospodarczej, jak i samego 
członka zarządu spółki kapitałowej. Oczywiście warto zwrócić uwagę 
także na fakt, że w przypadku osoby wykonującej swoje obowiązki na 
podstawie stosunku pracy, pracodawca partycypuje w pokrywaniu 
składek na ubezpieczenie społeczne, zaś osób pracujących na własny 
rachunek – finansowanie tych składek odbywa się ze środków wła-
snych przedsiębiorcy. Mimo tego, należy dojść do wniosku, że uzyski-
wanie wysokiego wynagrodzenia przez członka zarządu spółki kapita-
łowej wydaje się dużo korzystniejsze w warunkach samozatrudnienia 
niż w przypadku stosunku pracy. Sąd Najwyższy 17 czerwca 2015 r. 
wydał uchwałę, która wiele zmieniła w kwestii sytuacji ubezpieczenio-
wej samozatrudnionych członków zarządu spółki kapitałowej. 
Z uchwały Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów37 wynika, że 
„menedżerowie spółek kapitałowych podlegają obowiązkowym ubez-
pieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich (umowy  
o zarządzanie), a nie z tytułu samozatrudnienia”. W ocenie Sądu Naj-
wyższego „tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 
członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę  
o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej 
przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa  
o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych38)”. Członkowie zarządu 
spółek kapitałowych nie świadczą więc w ocenie SN usług, tak jak 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, 
lecz jak osoby zatrudnione na podstawie umowy „zlecenia” – innej 
umowy o podobnym charakterze. Oznacza to, że jeśli spółka akcyjna 
podpisze umowę o świadczenie usług związanych z wykonywaniem 
funkcji zarządczych (umowa o zarządzanie) z członkiem zarządu, w ra-
mach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to i tak – po-
mimo zbiegu tytułów ubezpieczenia – taki członek zarządu podlega ob-
owiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu właśnie kontraktu 
menedżerskiego, a nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
Warto także dodać, że SN nadał uchwale moc zasady prawnej oraz za-
strzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia 

                                                                    
37 Uchwała Sądu Najwyższegoz dnia 17 czerwca 2015 r., III UZP 2/15, www.sn.pl. 
38 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.  
z 2015 r. poz. 121. 
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uchwały, czyli od 17 czerwca 2015 r. Uchwała SN w tym zakresie, sta-
nowi moim zdaniem, istotne ograniczenie dla członka zarządu spółki 
kapitałowej pracującego na własny rachunek39.  

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospo-
darczą ponosi także ryzyko podatkowe. To ryzyko wynika przede 
wszystkim z tego, że osoba wykonująca pracę na własny rachunek ob-
jęta jest obciążeniami podatkowymi uregulowanymi w ustawie z dnia 
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: 
u.p.d.f.)40 . A zatem, przedsiębiorca wykonujący obowiązki służbowe  
w warunkach samozatrudnienia zobowiązany jest do odprowadzania 
podatku dochodowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.f., pozarolnicza działalność 
gospodarcza definiowana jest jako zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa polegająca na poszukiwaniu, rozpo-
znawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzysty-
waniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych; prowadzona 
we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizo-
wany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych 
przychodów niż przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Z kolei art. 5b u.p.d.f wylicza warunki, które nie pozwalają zaliczyć ich 
do dochodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospo-
darczej. Tymi warunkami są czynności spełnione łącznie: 

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynno-
ści oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za 
popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykona-
nie tych czynności; 

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonych przez zlecającego te czynności; 

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego 
związanego z prowadzoną działalnością. 

Zdaniem T. Duraja, kumulatywne wystąpienie tych trzech przesłanek 
spowoduje to, iż osoba fizyczna będąca przedsiębiorca w rozumieniu 
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej41 nie będzie 
uzyskiwała przychodów z tytułu prowadzonej przez siebie działalno-
ści, a z tytułu działalności wykonywanej osobiście lub jako przychody 
                                                                    
39 R. Kubacki, Tytuł do ubezpieczeń dla członka zarządu spółki kapitałowej, „Monitor 
Prawa Pracy” nr 8/2015, s. 414. 
40 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,, Dz.U.  
z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm. 
41Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 
nr 173 poz. 1807. 
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ze stosunku pracy. Taki stan rzeczy rodzi określone negatywne konse-
kwencje polegające na tym, iż wtedy przedsiębiorca osiągający do-
chody powyżej kwoty 85 528 zł (2015) nie będzie mógł rozliczać się 
korzystnym, bo 19% podatkiem liniowym dla przedsiębiorców. Za-
miast tego, przedsiębiorca będzie musiał rozliczać tak, jak pracownik 
lub osoba wykonująca działalność osobiście, czyli według skali podat-
kowej (powyżej 85 528 zł – 32%). 

W tym kontekście warto również wspomnieć o tym, że  
w przypadku wystąpienia powyższych przesłanek, podmiot zamawia-
jący stanie się płatnikiem składek, co zobliguje go do odprowadzenia 
zaległych składek na poczet podatku dochodowego. Taki stan rzeczy 
spowoduje również obowiązek rozłożenia finansowania składek na 
ubezpieczenie społeczne na osobę fizyczną i podmiot zamawiający42. 

Kwestia podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych 
pracujących na własny rachunek wygląda nieco inaczej niż sytuacja 
„zwykłego” przedsiębiorcy.A. Wesołowska uważa, że pomimo, iż praca 
tych osób wykonywana jest w ramach prowadzenia jednoosobowej 
działalności gospodarczej, przyjmuje się, że usługi zarządzania po-
winny być rozliczane jako przychód z działalności wykonywanej osobi-
ście43. Niewątpliwie takie rozumienie pozbawia tych członków możli-
wości rozliczania się podatkiem liniowym dla przedsiębiorców.  

Zgodnie z dotychczasową trwałą praktyką organów podatko-
wych oraz sądowych, samozatrudnieni nie byli uprawnieni do odlicza-
nia podatku VAT z tytułu zakupionych towarów i usług w sytuacji, gdy 
głównym przedmiotem działalności gospodarczej były czynności za-
rządzania przedsiębiorstwem, tj. czynności, które co do zasady są wy-
konywane w ramach umowy o zarządzanie. Potwierdzeniem powyż-
szego stanowiska może być m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego44, w którym sąd stwierdził, iż członek zarządu nie może być 
podatnikiem VAT, gdyż wykonywane przez niego usługi nie spełniają 
warunku samodzielności. W konsekwencji, organy podatkowe mogą 
bez przeszkód kwestionować faktury wystawione spółce za usługi 
świadczone przez menedżera, a co za tym idzie, prawo do odliczenia 
VAT. Niemniej jednak ostatnio organy podatkowe akceptują stanowi-
sko, zgodnie z którym członek zarządu może być podatnikiem VAT, je-

                                                                    
42 T. Duraj, Perspektywa pracy…, s. 42. 
43 A. Wesołowska,  Ograniczenia prawne samozatrudnienia, „Prawo Przedsiębiorcy”, 
nr 43, 2006 r. 
44  Wyrok NSA z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. I FSK 1645/11, http://orzecze-
nia.nsa.gov.pl/doc/DFFADBAFB4 [dostęp 01.12.2015 r.]. 
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uchwały, czyli od 17 czerwca 2015 r. Uchwała SN w tym zakresie, sta-
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nr 43, 2006 r. 
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żeli w pełni odpowiada za efekty wykonywanej przez siebie pracy wo-
bec osób trzecich. Powyższe zdanie potwierdzają m.in. interpretację in-
dywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie45 oraz w Pozna-
niu46. Moim zdaniem, prawidłowe jest stwierdzenie, że na gruncie VAT 
działalność członka zarządu spółki kapitałowej nie jest samodzielna47. 
W tym kontekście warto wskazać, że czynności podejmowane przez 
członka zarządu są, co do zasady, czynnościami samej spółki, a członek 
zarządu nie prowadzi swojej działalności samodzielnie, na własne ry-
zyko, ale na rzecz i ryzyko spółki. Jednakże przed rozpoczęciem wyko-
nywania takich czynności, wysoce zalecane byłoby zwrócenie się  
z wnioskiem o interpretacje indywidualną48. W konsekwencji przed-
miotowe interpretację mają zasadnicze znaczenie jedynie dla tych sa-
mozatrudnionych, którzy dokonują zakupów opodatkowanych podat-
kiem VAT. Możliwość odliczenia VAT jest jedyną korzyścią jaką otrzy-
mają samozatrudnieni członkowie zarządu spółki kapitałowej, w przy-
padku, gdy udowodnią, że działają na własne ryzyko i na swoją rzecz – 
co w praktyce może wywołać wiele trudności. 
 
Podsumowanie 

Sytuacja prawna pracującego na własny rachunek członka za-
rządu spółki kapitałowej, w moim przekonaniu nie różni się zasadniczo 
od sytuacji prawnej członka zarządu wykonującego swoje obowiązki 
służbowe na podstawie umowy o świadczenie usług o zarządzanie. 
Moja ocena wynika przede wszystkim z tego, że członek zarządu spółki 
kapitałowej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie 
rozlicza się jak przedsiębiorca w rozumieniu przepisów podatkowych, 
ale jak osoba wykonująca pracę osobiście, chyba, że można bez wątpli-
wości uznać, że odpowiada on za efekty wykonywanej przez siebie 
pracy wobec osób trzecich. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 
ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Uchwała SN 
z 17.06.2015 r. ujednoliciła dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii 
i oznacza to, że członkowie spółek kapitałowych, z którymi spółka za-
warła umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwem w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodar-
czej, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu 
umowy o zarządzanie, a nie z tytułu prowadzonej przez nich działalno-
ści gospodarczej. R. Kubacki uważa, że co do wyższego oskładkowania 
                                                                    
45 Sygn. IPPP1/443-658/13-3/MP. 
46 Sygn. ILPP2/443-271/13-5/MR. 
47 Zob. wyrok NSA z 23.08.2012 r., I FSK 1645/11, MoP Nr 18/2012, s. 952. 
48 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz VAT, Lex/el. 2015, komentarz do art. 15. 
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członków zarządu spółek kapitałowych przeważył element słuszno-
ściowy, ponieważ wykorzystywali oni zbyt ogólną i przestarzałą regu-
lację systemu ubezpieczeń społecznych w ten sposób, że od relatywnie 
wysokich przychodów płacili niższe składki na ubezpieczenie spo-
łeczne49.  

Członka zarządu spółki kapitałowej pracującego na własny ra-
chunek nie obowiązują przepisy k.p, i w związku z tym nie przysługują 
mu żadne gwarancje ochronne, tak jak w przypadku zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy. Pozostaje natomiast pytanie, które z pod-
staw zatrudnienia są najkorzystniejsze zarówno dla członka zarządu 
spółki kapitałowej, jak i organizacji gospodarczej. W moim przekona-
niu, najwłaściwszą podstawą zatrudnienia członka zarządu jest umowa 
cywilnoprawna jaką jest umowa o zarządzanie. Należy jednak pamię-
tać, że nie jest wymagany stosunek zatrudnienia członka zarządu, po-
nieważ sam stosunek organizacyjny (akt powołania) wystarcza do peł-
nienia funkcji członka zarządu spółki. Stosunek ten jest jednak mniej 
stabilny od stosunku zatrudnienia a także w mniejszym stopniu „wiąże” 
członka zarządu ze spółką kapitałową, co w praktyce może powodować 
wiele niedogodności w zakresie efektywnego zarządzania przedsię-
biorstwem spółki. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
49 R. Kubacki, Tytuł do ubezpieczeń…, s. 417. 
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Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy odwołanego członka 

zarządu spółki handlowej 
 
Obowiązek pracodawcy rzeczywistego zatrudniania pracownika  

Zgodnie z treścią art. 22 § 1 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. Sformułowany w ten 
sposób przepis określa elementy konstytutywne stosunku prawnego, 
przy których wypełnieniu przybiera on postać stosunku pracy. Po stro-
nie pracodawcy możemy wyróżnić dwa obowiązki względem pracow-
nika, rozłącznie wskazane przez ustawodawcę w art. 22 k.p., tj. zatrud-
nianie go przy pracy umówionej oraz wypłatę wynagrodzenia należ-
nego za pracę.  

Kwestią mającą istotne znaczenie dla dalszych rozważań doty-
czących zagadnienia obowiązku zatrudniania pracownika przez praco-
dawcę będzie ustalenie rozumienia pojęcia wykonywania pracy jako 
powinności pracowniczej odpowiadającej omawianemu obowiązkowi 
pracodawcy2. W dawnej doktrynie prawa pracy wykształciły się na ten 
temat różne stanowiska, które podzieliły jej przedstawicieli na trzy ob-
ozy. Pierwsze z nich zakłada, iż świadczenie pracy oznacza gotowość 
do pracy lub aktywną obecność pracownika w zakładzie pracy3. Przed-
stawicielem tej teorii jest M. Święcicki, który wskazuje, iż pracownik 
dopełnia swojego obowiązku świadczenia pracy, gdy stawia do dyspo-
zycji podmiotu zatrudniającego swą siłę roboczą, aby w konsekwencji 
pod jego kierownictwem ją aktywizować4. Również W. Piotrowski pi-
sze, że pracownik wykonuje swoje zobowiązanie już poprzez samo 
zgłoszenie się w określonych odstępach czasu i umówionym miejscu do 
dyspozycji zatrudniającego, który przydziela mu narzędzia, surowce  

                                                                    
1  Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. 
2 A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, 
s. 13–16. 
3 Przedstawicielami tego poglądu byli m.in. R. Korolec, Przerwy w świadczeniu pracy, 
PiP nr 7–8/1966, s. 119–120, czy M. Rafacz-Krzyżanowska, Odpowiedzialność mająt-
kowa pracownika wobec zakładu pracy, Warszawa 1969, s. 60. 
4 M. Święcicki, Prawo pracy, 1968 r., s. 201–202. 
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i kieruje procesem pracy5. W tym ujęciu to na pracodawcy spoczywa 
decyzja, w jaki sposób wykorzysta on postawioną do jego dyspozycji 
gotowość do pracy, a więc również, w jaki sposób będzie on realizował 
swój obowiązek zatrudniania.  

Zgodnie z drugą koncepcją, świadczenie pracy polega na rze-
czywistym wykonywaniu pracy albo na pozostawaniu w gotowości do 
jej wykonywania6. Nacisk został położony na rzeczywiste świadczenie 
pracy, przeciwstawiając mu prawne znaczenie tego pojęcia, nieko-
niecznie znajdujące pokrycie w fizycznym wykonywaniu określonych 
czynności przez pracownika. Zwolennicy trzeciego stanowiska przyj-
mują natomiast wąskie rozumienie pojęcia świadczenia pracy, tj. jako 
synonim jej rzeczywistego wykonywania7. Oczywiście nie wyklucza to 
wyjątkowych sytuacji, kiedy przerwa w wykonywaniu zadań pracow-
niczych nie pozbawia pracownika prawa do świadczeń od praco-
dawcy 8 , jednak nie można mówić wówczas o wykonywaniu pracy  
w ścisłym tego słowa znaczeniu. M. Seweryński pisze, iż uzasadnienia 
dla wąskiego rozumienia świadczenia pracy opartego wyłącznie na rze-
czywistym wykonywaniu pracy przez pracownika należy upatrywać 
w interesie ekonomicznym pracodawcy – zatrudnia on w celu uzyska-
nia korzyści, a tylko taka aktywność pracownika może je przynieść9. 
Wydaje się, iż spośród opisanych wyżej trzech odmiennych stanowisk, 
to ostatnie przyjmowane jest w obecnej doktrynie i orzecznictwie, jako 
punkt wyjścia do rozważań o obowiązku pracodawcy zatrudniania pra-
cownika.  

Obowiązek zatrudniania pracownika oznacza, że pracodawca 
jest obowiązany do umożliwienia mu rzeczywistego wykonywania 
pracy. Chodzi oczywiście o pracę, której rodzaj został określony  
w umowie o pracę łączącej obie strony. Ogólnie ujęty obowiązek za-
trudniania pracownika został skonkretyzowany przez ustawodawcę  
w treści przepisu art. 94 k.p., stanowiącego o obowiązkach pracodawcy 
względem pracownika. Świadczenie przez pracownika pracy, do której 

                                                                    
5  W. Piotrowski, Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego pozbawienia miejsca 
pracy, Warszawa 1966, s. 48 i n. 
6 Za tą koncepcją opowiadał się m.in. J. Wratny, Wynagrodzenie akordowe a udział pra-
cownika w ryzyku produkcyjnym, PiP 1973, nr 7, s. 106, czy A. Józefowicz, Charaktery-
styka gotowości do pracy, NP nr 7–8/1970, s. 1149–1150. 
7 A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, 
s. 16. 
8 Z. Salwa, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971, s. 217. 
9  M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalenie, Łódź 1976,  
s. 75. 
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1  Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. 
2 A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, 
s. 13–16. 
3 Przedstawicielami tego poglądu byli m.in. R. Korolec, Przerwy w świadczeniu pracy, 
PiP nr 7–8/1966, s. 119–120, czy M. Rafacz-Krzyżanowska, Odpowiedzialność mająt-
kowa pracownika wobec zakładu pracy, Warszawa 1969, s. 60. 
4 M. Święcicki, Prawo pracy, 1968 r., s. 201–202. 
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5  W. Piotrowski, Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego pozbawienia miejsca 
pracy, Warszawa 1966, s. 48 i n. 
6 Za tą koncepcją opowiadał się m.in. J. Wratny, Wynagrodzenie akordowe a udział pra-
cownika w ryzyku produkcyjnym, PiP 1973, nr 7, s. 106, czy A. Józefowicz, Charaktery-
styka gotowości do pracy, NP nr 7–8/1970, s. 1149–1150. 
7 A. Kijowski, Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, 
s. 16. 
8 Z. Salwa, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1971, s. 217. 
9  M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalenie, Łódź 1976,  
s. 75. 
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się zobowiązał nie jest możliwe bez należytego współdziałania praco-
dawcy. Jak wskazuje J. Skoczyński oraz B. Wagner, ogólnie sformuło-
wany obowiązek zatrudniania pracownika pracodawca realizuje m.in. 
przez zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem 
ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych sta-
nowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, organizację pracy 
w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 
osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwa-
lifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, zapewnianie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie sys-
tematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy10.  

Omawianemu obowiązkowi pracodawcy odpowiada prawo 
pracownika do pracy, a co za tym idzie, roszczenie o dopuszczenie do 
pracy na podstawie art. 22 § 1 k.p. w związku z art. 471 k.c.11 Jeśli pra-
codawca działa wbrew swojemu zobowiązaniu, tj. dostarczaniu pra-
cownikowi pracy zgodnie z umową, to w tym znaczeniu jego zachowa-
nie jest bezprawne 12 . Co więcej, bezzasadne uniemożliwienie przez 
pracodawcę faktycznego wykonywania pracy przez pracownika może 
zostać zakwalifikowane na gruncie prawa pracy jako ciężkie narusze-
nie obowiązku współdziałania pracodawcy z pracownikiem przy wy-
konywaniu zobowiązania i stanowić może podstawę do rozwiązania 
stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (art. 55 §11 

k.p.)13. 
Ponieważ dopuszczenie pracownika do pracy ma znaczenie 

konstytutywne dla uznania rzeczywistego istnienia stosunku pracy, 
wyjątki od konieczności jego wypełniania określać może tylko ustawa. 
W związku z tym pracodawca nie może według własnego uznania zre-
zygnować z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika14 i to na-
wet przy realizacji wobec niego  obowiązku  wypłaty  wynagrodzenia.  

                                                                    
10 J. Skoczyński, B. Wagner, Komentarz do art. 94 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Ko-
mentarz, red. L. Florek, LEX nr 104479. 
11 Tak M. Raczkowski, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zasada realnego za-
trudnienia, PiZS 2008, nr 3, s. 27. 
12 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 
13 Wyrok SN z dnia 20.09.2013 r., II PK 6/13, OSNP 2014/6/81; tak też: J. Skoczyński, 
B. Wagner, Komentarz do art. 94 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red.  
L. Florek, LEX nr 104479. 
14 Wyrok SN z dnia 28.10.1998 r., I PKN 361/98, OSN 1999/23/750 
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Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy nie oznacza 
bowiem uchylenia jego prawa do pracy15.  

Z powyższego wynika, iż ze względu na dwustronny charakter 
stosunku pracy oraz wzajemność świadczeń stron tego stosunku, uchy-
lenie się pracodawcy od obowiązku zatrudniania pracownika przez 
zwolnienie go od obowiązku świadczenia pracy jest co do zasady nie-
dozwolone, a z ekonomicznego punktu widzenia również nieuzasad-
nione. Realizacja stosunku pracy w praktyce pokazuje jednak, iż świad-
czenie przez pracownika w postaci wykonywania umówionej pracy nie 
zawsze jest możliwe lub leży w interesie pracodawcy.  

Ustawodawca sam wskazał okoliczności, w których świadcze-
nie pracy przez pracownika mimo jego gotowości do pracy jest niemoż-
liwe lub uprawnia pracodawcę do jednostronnego zwolnienia pracow-
nika z obowiązku wykonywania pracy. Chodzi tu m.in. o sytuację, kiedy 
pracodawca, jeśli jest to uzasadnione jego potrzebami, może odstąpić 
od wypełniania obowiązku zapewnienia pracownikowi możliwości wy-
konywania umówionej pracy, powierzając mu wykonywanie innej 
pracy na warunkach określonych w art. 42 § 4 k.p. Kodeks pracy do-
puszcza również jednostronne stałe lub okresowe odsunięcie pracow-
nika od pracy lub przeniesienie do wykonywania innej pracy w sytua-
cjach ściśle określonych przez ustawę m.in. ze względu na stan zdrowia 
pracownika (np. art. 201 § 2, art. 42 § 4, art. 81 § 3, art. 179, art. 230  
i 231 Kodeksu pracy). Regulacje te stanowią wyłom od obowiązku za-
trudniania pracownika do pracy umówionej, wskazując przy tym okre-
ślony sposób dopuszczalnego postępowania pracodawcy wobec pra-
cownika.  

Dodatkowo, przy omawianiu ustawowych wyjątków od obo-
wiązku zatrudniania pracownika przez pracodawcę, istotne znaczenie 
ma przepis art. 81 k.p., który stanowi, że pracownikowi za czas niewy-
konywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał prze-
szkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodze-
nie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką 
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie zo-
stał wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% 
wynagrodzenia. Z hipotezy tego przepisu wynika wprost, iż ustawo-
dawca przewidział okoliczności, w których pracownik nie wykonuje 

                                                                    
15 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czynność jednostronna 
czy porozumienie stron, MoPrPr 2012, nr 4, s. 174. 
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10 J. Skoczyński, B. Wagner, Komentarz do art. 94 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Ko-
mentarz, red. L. Florek, LEX nr 104479. 
11 Tak M. Raczkowski, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zasada realnego za-
trudnienia, PiZS 2008, nr 3, s. 27. 
12 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 
13 Wyrok SN z dnia 20.09.2013 r., II PK 6/13, OSNP 2014/6/81; tak też: J. Skoczyński, 
B. Wagner, Komentarz do art. 94 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red.  
L. Florek, LEX nr 104479. 
14 Wyrok SN z dnia 28.10.1998 r., I PKN 361/98, OSN 1999/23/750 

  

115 
 

Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy nie oznacza 
bowiem uchylenia jego prawa do pracy15.  

Z powyższego wynika, iż ze względu na dwustronny charakter 
stosunku pracy oraz wzajemność świadczeń stron tego stosunku, uchy-
lenie się pracodawcy od obowiązku zatrudniania pracownika przez 
zwolnienie go od obowiązku świadczenia pracy jest co do zasady nie-
dozwolone, a z ekonomicznego punktu widzenia również nieuzasad-
nione. Realizacja stosunku pracy w praktyce pokazuje jednak, iż świad-
czenie przez pracownika w postaci wykonywania umówionej pracy nie 
zawsze jest możliwe lub leży w interesie pracodawcy.  

Ustawodawca sam wskazał okoliczności, w których świadcze-
nie pracy przez pracownika mimo jego gotowości do pracy jest niemoż-
liwe lub uprawnia pracodawcę do jednostronnego zwolnienia pracow-
nika z obowiązku wykonywania pracy. Chodzi tu m.in. o sytuację, kiedy 
pracodawca, jeśli jest to uzasadnione jego potrzebami, może odstąpić 
od wypełniania obowiązku zapewnienia pracownikowi możliwości wy-
konywania umówionej pracy, powierzając mu wykonywanie innej 
pracy na warunkach określonych w art. 42 § 4 k.p. Kodeks pracy do-
puszcza również jednostronne stałe lub okresowe odsunięcie pracow-
nika od pracy lub przeniesienie do wykonywania innej pracy w sytua-
cjach ściśle określonych przez ustawę m.in. ze względu na stan zdrowia 
pracownika (np. art. 201 § 2, art. 42 § 4, art. 81 § 3, art. 179, art. 230  
i 231 Kodeksu pracy). Regulacje te stanowią wyłom od obowiązku za-
trudniania pracownika do pracy umówionej, wskazując przy tym okre-
ślony sposób dopuszczalnego postępowania pracodawcy wobec pra-
cownika.  

Dodatkowo, przy omawianiu ustawowych wyjątków od obo-
wiązku zatrudniania pracownika przez pracodawcę, istotne znaczenie 
ma przepis art. 81 k.p., który stanowi, że pracownikowi za czas niewy-
konywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał prze-
szkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodze-
nie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką 
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie zo-
stał wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% 
wynagrodzenia. Z hipotezy tego przepisu wynika wprost, iż ustawo-
dawca przewidział okoliczności, w których pracownik nie wykonuje 

                                                                    
15 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czynność jednostronna 
czy porozumienie stron, MoPrPr 2012, nr 4, s. 174. 
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pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w ten sposób do-
puszcza więc on sytuację, kiedy nie jest realizowany obowiązek praco-
dawcy do zatrudniania pracownika.  

Brak regulacji prawnej dotyczącej wprost uprawnienia praco-
dawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie 
okazał się jednak dostatecznym argumentem dla niestosowania go 
przez pracodawców w rzeczywistości.  
 
Zatrudnianie członka zarządu spółki prawa handlowego 

Powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa 
handlowego następuje uchwałą zgromadzenia wspólników tej spółki  
i prowadzi do powstania stosunku organizacyjno prawnego między 
osobą sprawującą tę funkcję a spółką, którą zarządza. Z pełnieniem 
funkcji członka zarządu w spółce łączy się szereg obowiązków  
o charakterze kierowniczym, w rzeczywistości możemy więc mówić  
o świadczeniu pracy na rzecz spółki w postaci pełnienia zarządu. Jed-
nak jak wskazuje Sąd Najwyższy, powołanie w skład zarządu spółki ka-
pitałowej jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję, na mocy 
tego powołania nie powstaje stosunek pracy; aby między spółką  
a członkiem jej zarządu powstał stosunek pracy niezbędne jest zawar-
cie umowy o pracę16. W związku z tym, w praktyce najczęściej spółka 
zawiera z powołanym członkiem zarządu umowę o pracę, przede 
wszystkim dla zabezpieczenia jego interesów poprzez włączenie go do 
kręgu podmiotów podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Stosu-
nek pracy obejmuje wykonywanie obowiązków zarządczych na stano-
wisku członka zarządu spółki, stanowi więc swego rodzaju powielenie 
podstawy prawnej ich wykonywania. W orzecznictwie wskazuje się, iż 
w przypadku, gdy z członkiem zarządu nawiązuje się umowę o pracę  
i to w tym celu, by jego powinności jako członka zarządu były jednocze-
śnie jego obowiązkami pracowniczymi (obowiązek pracy polega na wy-
konywaniu funkcji zarządu, do czego członek zarządu jest zobowiązany 
także równocześnie na podstawie przepisów prawa handlowego), do-
chodzi do powstania szczególnej sytuacji prawnej. Ze stosunkiem 
członkostwa w zarządzie spółki (stosunkiem prawnym z zakresu 
prawa handlowego) sprzężony zostaje stosunek pracy (umowa  
o pracę)17. Mamy więc do czynienia ze specyficzną sytuacją równole-
głego istnienia dwóch stosunków prawnych – pracy oraz organiza-

                                                                    
16 Wyrok SN z 2.12.2010 r., II PK 131/10; wyrok SN z 19.11.2013 r., I PK 120/13. 
17 Wyrok SN z 26.01.2000 r., I PKN 479/99, OSNP 2001, nr 11, poz. 377. 
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cyjno-prawnego, które mimo iż swoim zakresem przedmiotowym obej-
mują takie same obowiązki pracownika-członka zarządu, jednak za-
chowują swoją odrębność. Dopóki oba te stosunki prawne trwają i są 
wykonywane bez przeszkód, ta specyficzna sytuacja prawna nie rodzi 
trudności związanych z jej harmonijną realizacją. Problemy natury 
praktycznej pojawiają się jednak w przypadku, kiedy pracownik-czło-
nek zarządu zostaje pozbawiony możliwości wykonywania swojej 
pracy na tym stanowisku, i to nie tylko z przyczyn organizacyjnych, ale 
także prawnych. Odrębność stosunku organizacyjno-prawnego  
i stosunku pracy członka zarządu spółki prawa handlowego powoduje 
bowiem, że z odwołaniem pracownika z funkcji w zarządzie ustaje 
tylko stosunek organizacyjno-prawny, a stosunek pracy trwa do czasu, 
aż zostanie rozwiązany przez pracodawcę lub pracownika albo za ich 
porozumieniem18. Jeżeli członek zarządu zostaje odwołany ze swojej 
funkcji, to nie może on realizować praw i obowiązków członka zarządu 
nawet, jeśli wynikają one z umowy o pracę. W następstwie odwołania 
osoba ta powinna być odsunięta od podejmowania czynności, które do-
tychczas należały do jej kompetencji i to bez względu na istniejący lub 
nie stosunek zobowiązaniowy. Rozwiązanie jednego z równoległych 
stosunków prawnych, organizacyjno-prawnego, powoduje więc realną 
niemożność wykonywania stosunku pracy przez pracownika. Stąd też 
SN uznał, iż w takiej sytuacji odwołanie ze stanowiska członka zarządu 
spółki, które nie zostało skutecznie podważone w trybie przepisów 
prawa handlowego, z reguły stanowi przyczynę uzasadniającą wypo-
wiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.) pracownikowi zatrudnio-
nemu w charakterze członka tego zarządu19. Istotne znaczenie odno-
śnie do problematyki odrębności dwóch omawianych stosunków 
prawnych będzie miała kwestia przywrócenia do pracy na stanowisko 
członka zarządu pracownika, wobec którego orzeczono nieuzasad-
nione rozwiązanie umowy o pracę. Sąd Najwyższy ze względu na prak-
tyczne problemy związane z niemożnością dalszej realizacji stosunku 
pracy w przypadku skutecznego odwołania członka zarządu stał na sta-
nowisku, iż to roszczenie pracownika nie ma w tej sytuacji zastosowa-
nia20. Jednolita linia orzecznicza została jednak przełamana uchwałą SN 
z dnia 16.05.2012 r., w której to SN orzekł, iż w przypadku rozwiązania 
z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapi-
tałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy 

                                                                    
18 Wyrok SN z 19.06.2012 r., II UK 282/11. 
19 Wyrok SN z 3.03.2011 r., II PK 201/10, LEX nr 1084554. 
20 Wyrok SN z 17.08.2006 r., III PK 53/06, OSNP 2007/17-18/245. 
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pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w ten sposób do-
puszcza więc on sytuację, kiedy nie jest realizowany obowiązek praco-
dawcy do zatrudniania pracownika.  

Brak regulacji prawnej dotyczącej wprost uprawnienia praco-
dawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie 
okazał się jednak dostatecznym argumentem dla niestosowania go 
przez pracodawców w rzeczywistości.  
 
Zatrudnianie członka zarządu spółki prawa handlowego 

Powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa 
handlowego następuje uchwałą zgromadzenia wspólników tej spółki  
i prowadzi do powstania stosunku organizacyjno prawnego między 
osobą sprawującą tę funkcję a spółką, którą zarządza. Z pełnieniem 
funkcji członka zarządu w spółce łączy się szereg obowiązków  
o charakterze kierowniczym, w rzeczywistości możemy więc mówić  
o świadczeniu pracy na rzecz spółki w postaci pełnienia zarządu. Jed-
nak jak wskazuje Sąd Najwyższy, powołanie w skład zarządu spółki ka-
pitałowej jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję, na mocy 
tego powołania nie powstaje stosunek pracy; aby między spółką  
a członkiem jej zarządu powstał stosunek pracy niezbędne jest zawar-
cie umowy o pracę16. W związku z tym, w praktyce najczęściej spółka 
zawiera z powołanym członkiem zarządu umowę o pracę, przede 
wszystkim dla zabezpieczenia jego interesów poprzez włączenie go do 
kręgu podmiotów podlegających ubezpieczeniu społecznemu. Stosu-
nek pracy obejmuje wykonywanie obowiązków zarządczych na stano-
wisku członka zarządu spółki, stanowi więc swego rodzaju powielenie 
podstawy prawnej ich wykonywania. W orzecznictwie wskazuje się, iż 
w przypadku, gdy z członkiem zarządu nawiązuje się umowę o pracę  
i to w tym celu, by jego powinności jako członka zarządu były jednocze-
śnie jego obowiązkami pracowniczymi (obowiązek pracy polega na wy-
konywaniu funkcji zarządu, do czego członek zarządu jest zobowiązany 
także równocześnie na podstawie przepisów prawa handlowego), do-
chodzi do powstania szczególnej sytuacji prawnej. Ze stosunkiem 
członkostwa w zarządzie spółki (stosunkiem prawnym z zakresu 
prawa handlowego) sprzężony zostaje stosunek pracy (umowa  
o pracę)17. Mamy więc do czynienia ze specyficzną sytuacją równole-
głego istnienia dwóch stosunków prawnych – pracy oraz organiza-

                                                                    
16 Wyrok SN z 2.12.2010 r., II PK 131/10; wyrok SN z 19.11.2013 r., I PK 120/13. 
17 Wyrok SN z 26.01.2000 r., I PKN 479/99, OSNP 2001, nr 11, poz. 377. 
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cyjno-prawnego, które mimo iż swoim zakresem przedmiotowym obej-
mują takie same obowiązki pracownika-członka zarządu, jednak za-
chowują swoją odrębność. Dopóki oba te stosunki prawne trwają i są 
wykonywane bez przeszkód, ta specyficzna sytuacja prawna nie rodzi 
trudności związanych z jej harmonijną realizacją. Problemy natury 
praktycznej pojawiają się jednak w przypadku, kiedy pracownik-czło-
nek zarządu zostaje pozbawiony możliwości wykonywania swojej 
pracy na tym stanowisku, i to nie tylko z przyczyn organizacyjnych, ale 
także prawnych. Odrębność stosunku organizacyjno-prawnego  
i stosunku pracy członka zarządu spółki prawa handlowego powoduje 
bowiem, że z odwołaniem pracownika z funkcji w zarządzie ustaje 
tylko stosunek organizacyjno-prawny, a stosunek pracy trwa do czasu, 
aż zostanie rozwiązany przez pracodawcę lub pracownika albo za ich 
porozumieniem18. Jeżeli członek zarządu zostaje odwołany ze swojej 
funkcji, to nie może on realizować praw i obowiązków członka zarządu 
nawet, jeśli wynikają one z umowy o pracę. W następstwie odwołania 
osoba ta powinna być odsunięta od podejmowania czynności, które do-
tychczas należały do jej kompetencji i to bez względu na istniejący lub 
nie stosunek zobowiązaniowy. Rozwiązanie jednego z równoległych 
stosunków prawnych, organizacyjno-prawnego, powoduje więc realną 
niemożność wykonywania stosunku pracy przez pracownika. Stąd też 
SN uznał, iż w takiej sytuacji odwołanie ze stanowiska członka zarządu 
spółki, które nie zostało skutecznie podważone w trybie przepisów 
prawa handlowego, z reguły stanowi przyczynę uzasadniającą wypo-
wiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.) pracownikowi zatrudnio-
nemu w charakterze członka tego zarządu19. Istotne znaczenie odno-
śnie do problematyki odrębności dwóch omawianych stosunków 
prawnych będzie miała kwestia przywrócenia do pracy na stanowisko 
członka zarządu pracownika, wobec którego orzeczono nieuzasad-
nione rozwiązanie umowy o pracę. Sąd Najwyższy ze względu na prak-
tyczne problemy związane z niemożnością dalszej realizacji stosunku 
pracy w przypadku skutecznego odwołania członka zarządu stał na sta-
nowisku, iż to roszczenie pracownika nie ma w tej sytuacji zastosowa-
nia20. Jednolita linia orzecznicza została jednak przełamana uchwałą SN 
z dnia 16.05.2012 r., w której to SN orzekł, iż w przypadku rozwiązania 
z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapi-
tałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy 

                                                                    
18 Wyrok SN z 19.06.2012 r., II UK 282/11. 
19 Wyrok SN z 3.03.2011 r., II PK 201/10, LEX nr 1084554. 
20 Wyrok SN z 17.08.2006 r., III PK 53/06, OSNP 2007/17-18/245. 
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z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do 
pracy. Prezentowane wcześniej przez Sąd Najwyższy stanowisko bar-
dziej odpowiadało specyfice pracowniczego zatrudnienia członków za-
rządu spółek kapitałowych. Samo przywrócenie do pracy odwołanego 
członka zarządu nie przywraca mu bowiem umocowania do zarządza-
nia spółką i jej reprezentowania, co zostało z resztą podkreślone rów-
nież przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 5.11.2013,  
w którym orzekł, iż skoro pracodawca zdecydował się na równoczesne 
rozwiązanie stosunku pracy i stosunku korporacyjnego, to wadliwość 
jednego z nich nie oznacza wadliwości drugiego21. Dopuszczenie przez 
SN możliwości przywrócenia do pracy odwołanego członka zarządu 
spółki implikuje dalsze problemy nie tylko po stronie pracownika, 
związane z niemożnością świadczenia przez niego pracy, ale również 
po stronie pracodawcy, na którym spoczywa obowiązek rzeczywistego 
zatrudniania tego pracownika. 

 
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy odwołanego członka 
zarządu 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.06.2005 r. orzekł  
o dopuszczalności odsunięcia pracownika od pracy na mocy jedno-
stronnej decyzji pracodawcy w imię ochrony jego interesów, w sytuacji 
zwolnienia w okresie wypowiedzenia pracownika kadry zarządzającej 
(w tym członków zarządów spółek prawa handlowego) odwołanego  
z pełnionej funkcji w organie zarządzającym22. Jako podstawę odwoła-
nia i wiążącej się z nim niedopuszczalności dalszego wykonywania 
funkcji wskazuje się w tym przypadku ustawę (art. 203, art. 370 k.s.h.). 
W związku z częstym brakiem możliwości zakończenia w tym samym 
czasie obu stosunków prawnych i dalszym trwaniem stosunku pracy, 
dochodzi do sytuacji, w której wykonywanie obowiązków przez pra-
cownika odwołanego z pełnionej przez niego funkcji zarządczej nie ma 
racji bytu, wręcz przeciwnie może prowadzić do niedogodności po obu 
stronach. Pracownik nie może w pełnym zakresie wykonywać swoich 
obowiązków, gdyż nie posiada do tego uprawnień w ramach funkcji, do 
której powinien zostać powołany, pracodawca natomiast mimo ciążą-
cego na nim obowiązku dalszego zatrudniania pracownika nie może 
dopuścić go do dotychczasowych czynności wykonywanych w ramach 
stosunku pracy, a uzależnionych od pełnienia funkcji zarządczej.   

                                                                    
21 Wyrok SA w Białymstoku z 5.11.2013 r., III APa 18/13. 
22 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 

  

119 
 

W konsekwencji należy sięgnąć do alternatywnych środków „ochrony” 
pracodawcy przed niechcianym, a mogącym wyrządzić szkodę pracow-
nikiem, a zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy (do 
czasu zakończenia stosunku pracy) w tych konkretnych okoliczno-
ściach wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem23.  

Uznając specyfikę sytuacji związanej z odwołaniem członka za-
rządu spółki pozostającego nadal w zatrudnieniu pracowniczym  
w pełni należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego co do dopuszczalno-
ści zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy. Problematyczną po-
zostaje jednak nadal kwestia zastosowania tego instrumentu wobec in-
nych pracowników zwłaszcza w okresie wypowiedzenia, których praca 
nie jest bezpośrednio powiązana z pełnieniem określonej funkcji, lecz 
w danych okolicznościach odsunięcie ich od wykonywania pracowni-
czych obowiązków leży w interesie pracodawcy, choćby ze względu na 
utratę zaufania. W projekcie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy in-
stytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest wprost uregu-
lowana w przepisach, co stanowi wyraz dostrzeżenia potrzeby sięgania 
do takich rozwiązań przez pracodawców, którzy w imię ochrony wła-
snych interesów lub w ramach realizacji swojego kierownictwa w za-
kresie organizacji pracy, rezygnują ze świadczenia pracy na swoją 
rzecz. 
 
Wynagrodzenie dla odwołanego członka zarządu zwolnionego  
z obowiązku wykonywania pracy  

W konsekwencji braku regulacji prawnej dotyczącej uprawnie-
nia pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia 
pracy, również kwestia wynagrodzenia w sytuacji odsunięcia go od ob-
owiązków pracowniczych nie została uregulowana. 

W wyroku z dnia 16.06.2005 r., orzekł, że pracownik zwolniony 
przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód 
w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 §1 
k.p.) i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości okre-
ślonej w tym przepisie24. Z drugiej strony z powodu braku regulacji 
prawnej w praktyce pracodawcy, nie chcąc wchodzić w konflikt z pra-
cownikami, których odsunięto od pracy w okresie wypowiedzenia, wy-
płacają im za czas nieświadczenia pracy wynagrodzenie jak za urlop 

                                                                    
23  J. Czerniak-Swędzioł, S. Koczur, Granice możliwości zwolnienia pracownika  
z obowiązku świadczenia pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 
red. A. Świątkowski, rocznik 2013, s. 276. 
24 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 
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z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do 
pracy. Prezentowane wcześniej przez Sąd Najwyższy stanowisko bar-
dziej odpowiadało specyfice pracowniczego zatrudnienia członków za-
rządu spółek kapitałowych. Samo przywrócenie do pracy odwołanego 
członka zarządu nie przywraca mu bowiem umocowania do zarządza-
nia spółką i jej reprezentowania, co zostało z resztą podkreślone rów-
nież przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 5.11.2013,  
w którym orzekł, iż skoro pracodawca zdecydował się na równoczesne 
rozwiązanie stosunku pracy i stosunku korporacyjnego, to wadliwość 
jednego z nich nie oznacza wadliwości drugiego21. Dopuszczenie przez 
SN możliwości przywrócenia do pracy odwołanego członka zarządu 
spółki implikuje dalsze problemy nie tylko po stronie pracownika, 
związane z niemożnością świadczenia przez niego pracy, ale również 
po stronie pracodawcy, na którym spoczywa obowiązek rzeczywistego 
zatrudniania tego pracownika. 

 
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy odwołanego członka 
zarządu 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.06.2005 r. orzekł  
o dopuszczalności odsunięcia pracownika od pracy na mocy jedno-
stronnej decyzji pracodawcy w imię ochrony jego interesów, w sytuacji 
zwolnienia w okresie wypowiedzenia pracownika kadry zarządzającej 
(w tym członków zarządów spółek prawa handlowego) odwołanego  
z pełnionej funkcji w organie zarządzającym22. Jako podstawę odwoła-
nia i wiążącej się z nim niedopuszczalności dalszego wykonywania 
funkcji wskazuje się w tym przypadku ustawę (art. 203, art. 370 k.s.h.). 
W związku z częstym brakiem możliwości zakończenia w tym samym 
czasie obu stosunków prawnych i dalszym trwaniem stosunku pracy, 
dochodzi do sytuacji, w której wykonywanie obowiązków przez pra-
cownika odwołanego z pełnionej przez niego funkcji zarządczej nie ma 
racji bytu, wręcz przeciwnie może prowadzić do niedogodności po obu 
stronach. Pracownik nie może w pełnym zakresie wykonywać swoich 
obowiązków, gdyż nie posiada do tego uprawnień w ramach funkcji, do 
której powinien zostać powołany, pracodawca natomiast mimo ciążą-
cego na nim obowiązku dalszego zatrudniania pracownika nie może 
dopuścić go do dotychczasowych czynności wykonywanych w ramach 
stosunku pracy, a uzależnionych od pełnienia funkcji zarządczej.   

                                                                    
21 Wyrok SA w Białymstoku z 5.11.2013 r., III APa 18/13. 
22 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 
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W konsekwencji należy sięgnąć do alternatywnych środków „ochrony” 
pracodawcy przed niechcianym, a mogącym wyrządzić szkodę pracow-
nikiem, a zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy (do 
czasu zakończenia stosunku pracy) w tych konkretnych okoliczno-
ściach wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem23.  

Uznając specyfikę sytuacji związanej z odwołaniem członka za-
rządu spółki pozostającego nadal w zatrudnieniu pracowniczym  
w pełni należy podzielić pogląd Sądu Najwyższego co do dopuszczalno-
ści zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy. Problematyczną po-
zostaje jednak nadal kwestia zastosowania tego instrumentu wobec in-
nych pracowników zwłaszcza w okresie wypowiedzenia, których praca 
nie jest bezpośrednio powiązana z pełnieniem określonej funkcji, lecz 
w danych okolicznościach odsunięcie ich od wykonywania pracowni-
czych obowiązków leży w interesie pracodawcy, choćby ze względu na 
utratę zaufania. W projekcie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy in-
stytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest wprost uregu-
lowana w przepisach, co stanowi wyraz dostrzeżenia potrzeby sięgania 
do takich rozwiązań przez pracodawców, którzy w imię ochrony wła-
snych interesów lub w ramach realizacji swojego kierownictwa w za-
kresie organizacji pracy, rezygnują ze świadczenia pracy na swoją 
rzecz. 
 
Wynagrodzenie dla odwołanego członka zarządu zwolnionego  
z obowiązku wykonywania pracy  

W konsekwencji braku regulacji prawnej dotyczącej uprawnie-
nia pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia 
pracy, również kwestia wynagrodzenia w sytuacji odsunięcia go od ob-
owiązków pracowniczych nie została uregulowana. 

W wyroku z dnia 16.06.2005 r., orzekł, że pracownik zwolniony 
przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód 
w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 §1 
k.p.) i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości okre-
ślonej w tym przepisie24. Z drugiej strony z powodu braku regulacji 
prawnej w praktyce pracodawcy, nie chcąc wchodzić w konflikt z pra-
cownikami, których odsunięto od pracy w okresie wypowiedzenia, wy-
płacają im za czas nieświadczenia pracy wynagrodzenie jak za urlop 

                                                                    
23  J. Czerniak-Swędzioł, S. Koczur, Granice możliwości zwolnienia pracownika  
z obowiązku świadczenia pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 
red. A. Świątkowski, rocznik 2013, s. 276. 
24 Wyrok SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145. 
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wypoczynkowy lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, czyli wyna-
grodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop25, do którego od-
syła inne rozporządzenie poświęcone sposobom ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy, a mianowicie rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wyna-
grodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy26. Ten sposób obliczania wynagro-
dzenia należnego pracownikowi zwolnionemu z obowiązku wykony-
wania pracy popiera P. Prusinowski27, który wskazuje, iż zwolnienie  
z obowiązku pracy znaczy jedynie tyle, że pracownik nie jest obowią-
zany wykonywać czynności wynikających z umowy, nie zostaje on jed-
nak zwolniony ze wszystkich obowiązków; nadal posiada status pra-
cownika i spoczywają na nim z tego tytułu powinności, takie jak dba-
łość o dobro zakładu pracy, zachowanie w tajemnicy informacji waż-
nych dla zatrudniającego, przestrzeganie zakazu konkurencji28. W tej 
sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości ta-
kiej, jak gdyby normalnie pracował. Zastosowanie art. 81 § 1 k.p. zo-
staje wykluczone z uwagi na warunek zachowania przez pracownika 
gotowości do pracy, który nie jest wymagany w przypadku zwolnienia 
go z obowiązku świadczenia pracy29. Stosowanie powołanych wyżej 
przepisów do pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy 
jest niewątpliwie korzystniejsze dla pracownika niż przepisów o wyna-
grodzeniu za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pra-
codawcy, których to możliwość zastosowania rozważał SN. Ostatecznie 
                                                                    
25 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz.U., Nr 2, poz. 14 ze 
zm. 
26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie spo-
sobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 
Nr 62, poz. 289. 
27 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku…, s. 175. 
28 T. Liszcz, Glosa do wyroku SN z dnia 5.07.2005 r., I PK 176/04, OSP nr 1/2007,  
poz. 4. 
29 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku…, s. 176, 
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przyjął jednak, iż pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadcze-
nia pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy należy się tylko 
wynagrodzenie w wysokości wynikającej z art. 81 § 1 k.p., zgodnie  
z którym pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był go-
tów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a je-
żeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy okre-
ślaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia30. Możliwość 
zastosowania w takim przypadku art. 81 § 1 k.p. uzasadniono tym, iż 
pracownik odsunięty od wykonywania pracy (zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy) doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn 
dotyczących pracodawcy, który podejmuje decyzję o takim odsunięciu 
(zwolnieniu). Pojęcie przyczyn uzasadniających powstanie prawa do 
wynagrodzenia gwarancyjnego określonego w art. 81 § 1 k.p., należ-
nego w sytuacjach niewykonywania pracy, zostało więc zinterpreto-
wane w sposób szeroki, zakładając, iż mieści się wśród nich także sytu-
acja odsunięcia pracownika od wykonywania obowiązków lub zwol-
nienie go z obowiązku świadczenia pracy31.  

Moim zdaniem, z uwagi na specyfikę opisywanej instytucji  
i brak jej regulacji prawnej, pracownik powinien zachować prawo do 
pełnego wynagrodzenia. W przeciwnym razie stosowanie zwolnienia 
od wykonywania pracy mogłoby zostać wykorzystywane przez praco-
dawców pośrednio dla obniżenia wynagrodzenia pracownika, zwłasz-
cza przy przyjęciu tak szerokiego ujęcia przesłanki jego zastosowania 
jak przyczyny leżące po stronie pracodawcy. 
 
Podsumowanie 
 Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż spe-
cyfika sytuacji prawnej członka zarządu spółki prawa handlowego po-
zostającego równolegle w zatrudnieniu pracowniczym na stanowisku 
członka zarządu, stanowi argument za dopuszczeniem szczególnych 
rozwiązań prawnych wobec niego w sytuacji odwołania z pełnionej  
w spółce funkcji i tym samym niemożności wykonywania pracy ze sto-
sunku pracowniczego – nawet mimo braku ku temu podstaw prawnych 
w prawie pracy. Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy do czasu 

                                                                    
30 Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.11.2000 r., I PKN 455/00, OSNAPiUS 
2002, nr 11, poz. 268. 
31 Uzasadnienie do wyroku SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, 
poz. 145. 
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wypoczynkowy lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, czyli wyna-
grodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczególnych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop25, do którego od-
syła inne rozporządzenie poświęcone sposobom ustalania wynagro-
dzenia w okresie niewykonywania pracy, a mianowicie rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wyna-
grodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności 
przewidzianych w Kodeksie pracy26. Ten sposób obliczania wynagro-
dzenia należnego pracownikowi zwolnionemu z obowiązku wykony-
wania pracy popiera P. Prusinowski27, który wskazuje, iż zwolnienie  
z obowiązku pracy znaczy jedynie tyle, że pracownik nie jest obowią-
zany wykonywać czynności wynikających z umowy, nie zostaje on jed-
nak zwolniony ze wszystkich obowiązków; nadal posiada status pra-
cownika i spoczywają na nim z tego tytułu powinności, takie jak dba-
łość o dobro zakładu pracy, zachowanie w tajemnicy informacji waż-
nych dla zatrudniającego, przestrzeganie zakazu konkurencji28. W tej 
sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości ta-
kiej, jak gdyby normalnie pracował. Zastosowanie art. 81 § 1 k.p. zo-
staje wykluczone z uwagi na warunek zachowania przez pracownika 
gotowości do pracy, który nie jest wymagany w przypadku zwolnienia 
go z obowiązku świadczenia pracy29. Stosowanie powołanych wyżej 
przepisów do pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy 
jest niewątpliwie korzystniejsze dla pracownika niż przepisów o wyna-
grodzeniu za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pra-
codawcy, których to możliwość zastosowania rozważał SN. Ostatecznie 
                                                                    
25 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz.U., Nr 2, poz. 14 ze 
zm. 
26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie spo-
sobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 
Nr 62, poz. 289. 
27 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku…, s. 175. 
28 T. Liszcz, Glosa do wyroku SN z dnia 5.07.2005 r., I PK 176/04, OSP nr 1/2007,  
poz. 4. 
29 P. Prusinowski, Zwolnienie z obowiązku…, s. 176, 

  

121 
 

przyjął jednak, iż pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadcze-
nia pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy należy się tylko 
wynagrodzenie w wysokości wynikającej z art. 81 § 1 k.p., zgodnie  
z którym pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był go-
tów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a je-
żeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy okre-
ślaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia30. Możliwość 
zastosowania w takim przypadku art. 81 § 1 k.p. uzasadniono tym, iż 
pracownik odsunięty od wykonywania pracy (zwolniony z obowiązku 
świadczenia pracy) doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn 
dotyczących pracodawcy, który podejmuje decyzję o takim odsunięciu 
(zwolnieniu). Pojęcie przyczyn uzasadniających powstanie prawa do 
wynagrodzenia gwarancyjnego określonego w art. 81 § 1 k.p., należ-
nego w sytuacjach niewykonywania pracy, zostało więc zinterpreto-
wane w sposób szeroki, zakładając, iż mieści się wśród nich także sytu-
acja odsunięcia pracownika od wykonywania obowiązków lub zwol-
nienie go z obowiązku świadczenia pracy31.  

Moim zdaniem, z uwagi na specyfikę opisywanej instytucji  
i brak jej regulacji prawnej, pracownik powinien zachować prawo do 
pełnego wynagrodzenia. W przeciwnym razie stosowanie zwolnienia 
od wykonywania pracy mogłoby zostać wykorzystywane przez praco-
dawców pośrednio dla obniżenia wynagrodzenia pracownika, zwłasz-
cza przy przyjęciu tak szerokiego ujęcia przesłanki jego zastosowania 
jak przyczyny leżące po stronie pracodawcy. 
 
Podsumowanie 
 Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż spe-
cyfika sytuacji prawnej członka zarządu spółki prawa handlowego po-
zostającego równolegle w zatrudnieniu pracowniczym na stanowisku 
członka zarządu, stanowi argument za dopuszczeniem szczególnych 
rozwiązań prawnych wobec niego w sytuacji odwołania z pełnionej  
w spółce funkcji i tym samym niemożności wykonywania pracy ze sto-
sunku pracowniczego – nawet mimo braku ku temu podstaw prawnych 
w prawie pracy. Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy do czasu 

                                                                    
30 Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.11.2000 r., I PKN 455/00, OSNAPiUS 
2002, nr 11, poz. 268. 
31 Uzasadnienie do wyroku SN z dnia 16.06.2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, 
poz. 145. 



rozwiązania stosunku pracy stanowi instrument najbardziej efek-
tywny, jaki zastosować może w takim przypadku pracodawca. Zacho-
wanie przez zwolnionego pracownika prawa do wynagrodzenia w peł-
nej wysokości wydaje się stanowić dostateczne zabezpieczenie intere-
sów pracownika i pełnić rolę gwarancyjną w sytuacji dopuszczającej  
w drodze wyjątku zaniechanie pracodawcy wypełniania wobec tego 
pracownika z podstawowego obowiązku rzeczywistego zatrudniania. 
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Sytuacja prawna pracowników a postępowania  

restrukturyzacyjne 
 
Rewolucja w przepisach dotyczących bankructwa oraz proce-

dur prewencyjnych, dokonana wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015.978)2, odbiła się 
szerokim echem w całym systemie prawa prywatnego doprowadzając 
do licznych zmian w szeregu innych ustaw, a także w sposób rele-
wantny wpływając na sytuację prawną podmiotów pozostających  
w związku z dłużnikiem, który ze względu na swoją sytuację finansową 
został zmuszony do poddania się procedurom restrukturyzacyjnym 
bądź do ogłoszenia upadłości. Do podmiotów tych zalicza się m.in. pra-
cowników zatrudnionych przez takiego dłużnika. W związku ze skalą 
wprowadzonej nowelizacji zachodzi potrzeba omówienia nowych re-
gulacji dotyczących pracowników niewypłacalnego albo zagrożonego 
niewypłacalnością dłużnika. 
 
Geneza oraz ogólna charakterystyka postępowań 
 restrukturyzacyjnych 

Aby możliwe było dokładne zrozumienie tak szczegółowej 
kwestii, jaką jest wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na sytuację 
prawną pracowników zatrudnionych przez dłużnika, konieczne jest 
krótkie omówienie ogólnych zagadnień związanych z dokonaną nowe-
lizacją. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że wprowadzone 
zmiany stanowią próbę dostosowania regulacji związanych z niewy-
płacalnością dłużnika do zmieniających się warunków gospodarczych, 
między innymi poprzez skrócenie czasu postępowania, zmniejszenie 
jego kosztów oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika 3 . 
Głównym założeniem ustawodawcy było odwrócenie tendencji do 
składania wniosków o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację 
                                                                    
1 Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Go-
spodarczego i Handlowego. 
2 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, której wejście w życie na-
stąpiło z dniem 1 stycznia 2016 r., Dz.U. z 14 lipca 2015 r., poz. 978, w skrócie PrRestr. 
3  Patrz: uzasadnienie do projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne dostępne na 
https://www.ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-inaprawczego/dow-
nload,2585,19.html, s. 7. 
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majątku upadłego. Zdaniem R. Adamusa taki stan rzeczy wynikał z dys-
funkcji dotychczasowego układu, które utrudniały jego zawarcie4. Stąd 
wierzyciele niewypłacalnych dłużników chcąc jak najszybciej zaspo-
koić choć część swoich wierzytelności preferowali postępowanie upa-
dłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, w obawie, że za-
warty układ i tak nie zostałby wykonany, a szanse na uzyskanie zapłaty 
z upływem czasu stałyby się jeszcze mniejsze. 

W celu uatrakcyjnienia procedur restrukturyzacyjnych ustawo-
dawca wprowadził aż cztery rodzaje tych postępowań5. Jak stanowi 
art. 2 PrRestr restrukturyzację przeprowadza się w następujących po-
stępowaniach restrukturyzacyjnych: postępowaniu o zatwierdzenie 
układu, przyśpieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu 
układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. Wspólnym mianowni-
kiem wymienionych postępowań jest zawarcie układu, za pomocą któ-
rego następuje reorganizacja zobowiązań dłużnika, która pozwala na 
uniknięcie ogłoszenia upadłości, a w przypadku postępowania sanacyj-
nego, także przeprowadzenie działań sanacyjnych (art. 3 ust. 1 PrRe-
str)6. Istotne jest to, że postępowania restrukturyzacyjne należy pro-
wadzić w taki sposób, aby zapewnić ochronę słusznych praw i intere-
sów wierzycieli, a zatem restrukturyzacja zobowiązań dłużnika może 
                                                                    
4 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, stan prawny na 2015 r., uwagi 
do art. 1 PrRestr., Legalis – autor jako przykładową dysfunkcję w zawarciu układu 
wskazuje problem naliczania i dochodzenia odsetek od wierzytelności układowych za 
okres po ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. 
5 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 2 PrRestr., Legalis 
6  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.  
Dz.U. 2015.233 z późn zm.) przewidywała jednolitą kategorię postępowania upadło-
ściowego, które mogło występować w dwóch wariantach: jako postepowanie upadło-
ściowe obejmujące likwidację majątku upadłego albo postępowanie upadłościowe  
z możliwością zawarcia układu. Obecnie mamy do czynienia z powrotem do istnieją-
cego od czasów dwudziestolecia międzywojennego do chwili wejścia w życie ustawy 
Prawo upadłościowe i naprawcze podziału na postępowania związane z układem oraz 
postępowanie upadłościowe, w ramach którego dochodzi do likwidacji przedsiębior-
stwa dłużnika (zob. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 
października 1934 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 1934 r. Nr 93, poz. 834 z późn. zm. 
oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 października 1934 r. 
Prawo o postępowaniu układowem, Dz. U z 1934 r. Nr 93, poz. 836 z późn. zm.). Ustawa 
Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyj-
nych zastępując nimi postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu oraz 
doprowadziła do wykreślenia z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, której 
obecna nazwa brzmi – Prawo upadłościowe, przepisów dotyczących postępowania 
upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz postępowania naprawczego, jak 
również do szeregu  innych zmian mających na celu zharmonizowanie przepisów oby-
dwu ustaw. 
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nastąpić tylko za zgodą odpowiedniej liczby wierzycieli7. Jednakże, jeśli 
chodzi o kwestię samego wniosku restrukturyzacyjnego, uprawnionym 
do jego złożenia jest dłużnik. Zgodnie bowiem z treścią art. 7 PrRestr 
o ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne 
wszczyna się na wniosek złożony przez dłużnika. Wyjątek od tej zasady 
znajdziemy w art. 283 ust. 2 PrRestr, który uprawnia do złożenia wnio-
sku o otwarcie postępowania sanacyjnego zarówno dłużnika jak i jego 
wierzycieli osobistych8. 

Znaczenie, jakie ustawodawca przypisuje oddzieleniu postępo-
wania obejmującego likwidację przedsiębiorstwa dłużnika od proce-
dur służących jego reorganizacji i naprawy sytuacji ekonomicznej naj-
trafniej oddaje przytoczony poniżej fragment uzasadnienia do projektu 
ustawy Prawo restrukturyzacyjne: „Dla możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma 
społeczny odbiór określonej regulacji prawnej i postępowania, w któ-
rym restrukturyzacja ma nastąpić. Praktyka pokazuje, że wielokrotnie 
sam fakt ogłoszenia upadłości dłużnika wyklucza wszelką możliwość 
skutecznej restrukturyzacji, niezależnie od tego czy jest to upadłość 
z możliwością zawarcia układu czy likwidacyjna. Skojarzenia upadłości 
z końcem działalności, bankructwem i brakiem możliwości odzyskania 
swoich wierzytelności są tak silne, że w wielu przypadkach, po ogłosze-
niu upadłości, wierzyciele nie chcą podejmować żadnych rozmów 
z dłużnikiem. Z tych względów projekt zakłada oddzielenie postępo-
wań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań upadło-
ściowych. Dla jasnego i klarownego podziału zdecydowano się uregu-
lować postępowania restrukturyzacyjne w osobnej ustawie”9. 

Jak już wspomniano, wskutek postepowań restrukturyzacyj-
nych zachodzi przede wszystkim konwersja zobowiązań dłużnika nie-
wypłacalnego (lub zagrożonego niewypłacalnością)10, a także, w zależ-
ności od sytuacji w jakiej się znajduje, restrukturyzacja jego majątku, 

                                                                    
7 Zob. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz,  stan 
prawny na 2016 r., uwagi do art. 2 PrRestr, Legalis. 
8 Zob. Zimmerman P., Prawo upadłościowe…, uwagi do art. 7 PrRestr., Legalis. 
9  Patrz: uzasadnienie do projektu ustawy prawo restrukturyzacyjne dostępne na 
https://www.ms.gov.pl/pl/nowelizacja-prawa-upadlosciowego-i-naprawczego/dow-
nload,2585,19.html, s. 7. 
10 Zgodnie z ust. 2 art. 6 PrRestr przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłuż-
nika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło-
ściowe (w skrócie: PrUp), a zatem w myśl art. 11 ust. 1 PrUp dłużnik jest niewypłacalny, 
jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 
Ponadto, jeżeli dłużnik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą 
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zmiany w sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa, czy też w zatrud-
nieniu11. Nie trzeba podkreślać, że zachowanie przedsiębiorstwa dłuż-
nika oznacza utrzymanie przynajmniej części miejsc pracy przez do-
tychczasowych pracowników oraz, co do zasady, umożliwia nieprze-
rwane realizowanie umów, wywołując w ten sposób pozytywne skutki 
społeczno-gospodarcze. 
 Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na istnienie sto-
sunku pracy jest zasadniczym wątkiem, który zostanie zgłębiony  
w dalszej części niniejszego artykułu. 
 
Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu, przyśpieszonego 
postępowania układowego oraz postępowania układowego na  
sytuację prawną pracowników dłużnika 

Pierwszym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyj-
nych jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które zgodnie z art. 3 
ust. 2 PrRestr umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego ze-
brania przez dłużnika głosów wierzycieli, bez udziału sądu, przy czym 
suma wierzytelności spornych uprawniających do głosownia nad ukła-
dem nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających 
do głosowania nad układem. Jak wskazuje P. Zimmerman, wprowadze-
nie takiego rozwiązania stanowi odstąpienie od przyjętej na gruncie 
poprzedniej ustawy zasady zawierania układu przez wierzycieli, bez 
konieczności uzyskania zgody dłużnika, gdyż tutaj to inicjatywna dłuż-
nika ma znaczenie pierwszorzędne12. Natomiast przyśpieszone postę-
powanie układowe, zostało uregulowane w ust. 3 art. 3 PrRestr., który 
wskazuje, że możliwe jest zawarcie przez dłużnika układu po sporzą-
dzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, je-
żeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad 
układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do 
głosowania nad układem. Z kolei postępowanie układowe, o którym 
mowa w ust. 4 omawianego przepisu umożliwia dłużnikowi zawarcie 

                                                                    
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną jest on niewy-
płacalny również wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego 
majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące – art. 11         
ust. 3 PrUp. Z kolei pojęcie zagrożenia niewypłacalnością występuje jedynie na gruncie 
postępowań restrukturyzacyjnych i oznacza, że dłużnik pozostaje w sytuacji ekono-
micznej wskazującej na to, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.  
11  Zob. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, stan 
prawny na 2016 r., uwagi do art. 2 PrRestr, Legalis. 
12 Zob Zimmerman P., Prawo upadłościowe…, uwagi do art. 1 PrRestr, Legalis. 
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układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, pod wa-
runkiem, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głoso-
wania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniają-
cych do głosowania nad układem. 

Należy w tym miejscu podkreślić dwie istotne kwestie. Po 
pierwsze to, które z wymienionych rodzajów postępowań znajdzie za-
stosowanie, zależy nie tylko od tego, czy w danej sytuacji zostały speł-
nione szczegółowe przesłanki wskazane w art. 3 ust. 2–4 PrRestr., ale 
także od woli dłużnika. Zgodnie z art. 7 ust. 1 PrRestr. postępowanie 
restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny zło-
żony przez dłużnika, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z przepisu tego 
wynika, że sąd restrukturyzacyjny nie może wszcząć postępowania re-
strukturyzacyjnego innego niż to wskazane przez dłużnika w złożonym 
przez niego wniosku, a co za tym idzie, jeżeli okaże się, że dłużnik złożył 
wniosek o otwarcie danego rodzaju postepowania bez spełnienia usta-
wowo określonych przesłanek, sąd będzie zmuszony do oddalenia ta-
kiego wniosku, nie ma on bowiem prawa do samodzielnego dostoso-
wania trybu postępowania restrukturyzacyjnego do okoliczności danej 
sprawy13. Po drugie, zaakcentowania wymaga istnienie zasady pierw-
szeństwa postępowań restrukturyzacyjnych, która oznacza, że w sytu-
acji, w której dojdzie do jednoczesnego złożenia wniosku restruktury-
zacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności 
sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny (art. 11 PrRestr.). W razie 
wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 PrRestr., sąd restrukturyzacyjny nie-
zwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie 
upadłości zawiadamia o tym sąd upadłościowy, który wstrzymuje roz-
poznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu prawomocnego 
orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, z wyjątkiem sy-
tuacji przewidzianych w ust. 3 i ust. 414. 
                                                                    
13 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis  
14 Zgodnie z art. 12 ust. 3 PrRestr. nie wstrzymuje się rozpoznania wniosku o otwarcie 
postępowania upadłościowego, jeżeli zagrażałoby to interesowi ogółu wierzycieli. Sąd 
upadłościowy wydaje wtedy postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego 
do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzyga tę kwestię 
jednym postanowieniem. Z kolei ust. 4 art. 12 PrRestr. przewiduje wyjątek, kiedy to sąd 
upadłościowy nie przejmuje wniosku restrukturyzacyjnego, ale od razu przechodzi do 
rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Ma to miejsce w sytuacji, gdy przejęcie 
wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania orzeczenia  w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, zaś podstawy postępowania restruktu-
ryzacyjnego przedstawione przez dłużnika są znane sądowi upadłościowemu.  
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12 Zob Zimmerman P., Prawo upadłościowe…, uwagi do art. 1 PrRestr, Legalis. 
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13 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis  
14 Zgodnie z art. 12 ust. 3 PrRestr. nie wstrzymuje się rozpoznania wniosku o otwarcie 
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Wszystkie z omówionych powyżej rodzajów postępowań re-
strukturyzacyjnych odnoszą takie same skutki względem pracowni-
ków zatrudnionych u dłużnika, który poddał się procedurom restruk-
turyzacyjnym. Zasadnicze różnice powstają w trybie postępowania sa-
nacyjnego, dlatego też problem ten zostanie przeanalizowany odręb-
nie. Podstawową regulacją dotyczącą wpływu postępowań restruktu-
ryzacyjnych na zobowiązania wynikające ze stosunku pracy jest 
art. 163 ust. 1 PrRestr. Przepis ten chroni wynagrodzenie pracownika, 
przy czym chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) oraz w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów15. Zgodnie z art. 163 ust 1 PrRestr. wa-
runki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozba-
wiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak wska-
zuje P. Zimmerman „wierzytelności pracownicze, jako uprzywilejo-
wane w postępowaniu upadłościowym, a w ramach restrukturyzacji 
objęte układem tylko za zgodą pracownika, z natury rzeczy objęte będą 
korzystniejszymi warunkami restrukturyzacji niż inne wierzytelno-
ści”16. Wynika to również z przypisywanego minimalnemu wynagro-
dzeniu za pracę istotnego znaczenia społecznego i ekonomicznego. Do 
wierzytelności ze stosunku pracy, które za zgodą pracowników zostają 
objęte układem, oprócz wynagrodzenia za pracę, zaliczyć można mię-
dzy innymi należności za niewykorzystany urlop, czy z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy. 

Jak wspomniano powyżej, objęcie wierzytelności pracowni-
czych układem może nastąpić jedynie za zgodą pracownika, o czym 
mowa w art. 151 ust. 2 Pr Restr. W przeciwnym razie wierzytelności te 
są wyłączone z układu. Zgoda pracownika musi być wyrażona w sposób 
bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do 
głosowania nad układem i może zostać złożona ustnie do protokołu na 
zgromadzeniu wierzycieli. Pracownik nie może jednak wyrazić zgody 
w ten sposób, że w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, zrzek-
nie się części albo całości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Arty-
kuł 163 ust. 1 PrRestr. stanowi lex specialis w stosunku do art. 84 Ko-
deksu pracy17, który zawiera ogólny zakaz zrzeczenia się prawa do wy-
nagrodzenia oraz przenoszenia tego prawa na inną osobę, ponieważ 
                                                                    
15 Zob. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 
PrRestr., Legalis. 
16 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 PrRestr., Legalis. 
17 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, 
w skrócie: k.p. 
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powołany przepis Prawa restrukturyzacyjnego zezwala na rezygnację 
przez pracownika z części wynagrodzenia wykraczającej ponad kwotę 
minimalnego wynagrodzenia18.  

W myśl art. 161 ust. 1 PrRestr. propozycje układowe mogą 
przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne 
kategorie interesów. Zgodnie z pkt 1 wskazanego przepisu, jedną z tych 
grup są wierzyciele, którym przysługują wierzytelności ze stosunku 
pracy a którzy wyrazili zgodę na objęcie tych wierzytelności układem. 
Podział wierzycieli na poszczególne grupy zdaje się czymś naturalnym, 
gdyż przysługujące im wierzytelności mają swoje źródło w różnych sto-
sunkach prawnych, a w związku z tym wierzyciele są w różnym stopniu 
zainteresowani układem19. Oczywiste jest, że jeden wierzyciel może zo-
stać ujęty na kilku listach wierzytelności np. pracownik, który posiada 
względem dłużnika – pracodawcy również wierzytelność wynikającą 
ze stosunku cywilnoprawnego zalicza się zarówno do pierwszej grupy 
wierzycieli, jak i do grupy związanej z tym stosunkiem prawnym20. Po-
dział wierzycieli na poszczególne kategorie w znacznej mierze ułatwia 
zawarcie układu, pozwala to bowiem na przygotowanie odrębnych 
propozycji układowych dla każdej z grup oraz usprawnia proces głoso-
wania nad układem, zwiększając szanse na jego przyjęcie21. Kwestię 
uchwały o przyjęciu układu reguluje art. 119 PrRestr., zgodnie z którym 
uchwała ta zapada, jeżeli wypowie się za nią większość wierzycieli two-
rzących zgromadzenie wierzycieli, mających co najmniej dwie trzecie 
sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom a ich 
głosy były ważne (ust. 1). Natomiast, jeżeli głosowanie nad układem 
przeprowadza się w grupach wierzycieli, które obejmują poszczególne 
kategorie interesów wierzycieli, układ będzie przyjęty, gdy opowie się 
za nim większość wierzycieli głosujących w danej grupie, mających 
łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących 
głosującym wierzycielom z tej grupy (ust. 2). Gdy układ nie uzyskał wy-
maganej większości w niektórych grupach wierzycieli, zaś wierzyciele 
mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących wie-
rzycielom głosowali za układem, układ zostanie przyjęty, jeżeli wierzy-
ciele z grup opowiadających się przeciwko układowi zostaną na pod-
stawie układu zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż w przy-
padku przeprowadzenia postępowania upadłościowego (ust. 3). Z opi-
sanej regulacji wynika, że dokonanie podziału wierzycieli na grupy 
                                                                    
18 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 PrRestr., Legalis. 
19 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
20 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
21 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
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runki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą pozba-
wiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak wska-
zuje P. Zimmerman „wierzytelności pracownicze, jako uprzywilejo-
wane w postępowaniu upadłościowym, a w ramach restrukturyzacji 
objęte układem tylko za zgodą pracownika, z natury rzeczy objęte będą 
korzystniejszymi warunkami restrukturyzacji niż inne wierzytelno-
ści”16. Wynika to również z przypisywanego minimalnemu wynagro-
dzeniu za pracę istotnego znaczenia społecznego i ekonomicznego. Do 
wierzytelności ze stosunku pracy, które za zgodą pracowników zostają 
objęte układem, oprócz wynagrodzenia za pracę, zaliczyć można mię-
dzy innymi należności za niewykorzystany urlop, czy z tytułu czasowej 
niezdolności do pracy. 

Jak wspomniano powyżej, objęcie wierzytelności pracowni-
czych układem może nastąpić jedynie za zgodą pracownika, o czym 
mowa w art. 151 ust. 2 Pr Restr. W przeciwnym razie wierzytelności te 
są wyłączone z układu. Zgoda pracownika musi być wyrażona w sposób 
bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do 
głosowania nad układem i może zostać złożona ustnie do protokołu na 
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w ten sposób, że w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, zrzek-
nie się części albo całości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Arty-
kuł 163 ust. 1 PrRestr. stanowi lex specialis w stosunku do art. 84 Ko-
deksu pracy17, który zawiera ogólny zakaz zrzeczenia się prawa do wy-
nagrodzenia oraz przenoszenia tego prawa na inną osobę, ponieważ 
                                                                    
15 Zob. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 
PrRestr., Legalis. 
16 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 PrRestr., Legalis. 
17 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, 
w skrócie: k.p. 
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powołany przepis Prawa restrukturyzacyjnego zezwala na rezygnację 
przez pracownika z części wynagrodzenia wykraczającej ponad kwotę 
minimalnego wynagrodzenia18.  

W myśl art. 161 ust. 1 PrRestr. propozycje układowe mogą 
przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne 
kategorie interesów. Zgodnie z pkt 1 wskazanego przepisu, jedną z tych 
grup są wierzyciele, którym przysługują wierzytelności ze stosunku 
pracy a którzy wyrazili zgodę na objęcie tych wierzytelności układem. 
Podział wierzycieli na poszczególne grupy zdaje się czymś naturalnym, 
gdyż przysługujące im wierzytelności mają swoje źródło w różnych sto-
sunkach prawnych, a w związku z tym wierzyciele są w różnym stopniu 
zainteresowani układem19. Oczywiste jest, że jeden wierzyciel może zo-
stać ujęty na kilku listach wierzytelności np. pracownik, który posiada 
względem dłużnika – pracodawcy również wierzytelność wynikającą 
ze stosunku cywilnoprawnego zalicza się zarówno do pierwszej grupy 
wierzycieli, jak i do grupy związanej z tym stosunkiem prawnym20. Po-
dział wierzycieli na poszczególne kategorie w znacznej mierze ułatwia 
zawarcie układu, pozwala to bowiem na przygotowanie odrębnych 
propozycji układowych dla każdej z grup oraz usprawnia proces głoso-
wania nad układem, zwiększając szanse na jego przyjęcie21. Kwestię 
uchwały o przyjęciu układu reguluje art. 119 PrRestr., zgodnie z którym 
uchwała ta zapada, jeżeli wypowie się za nią większość wierzycieli two-
rzących zgromadzenie wierzycieli, mających co najmniej dwie trzecie 
sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom a ich 
głosy były ważne (ust. 1). Natomiast, jeżeli głosowanie nad układem 
przeprowadza się w grupach wierzycieli, które obejmują poszczególne 
kategorie interesów wierzycieli, układ będzie przyjęty, gdy opowie się 
za nim większość wierzycieli głosujących w danej grupie, mających 
łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących 
głosującym wierzycielom z tej grupy (ust. 2). Gdy układ nie uzyskał wy-
maganej większości w niektórych grupach wierzycieli, zaś wierzyciele 
mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących wie-
rzycielom głosowali za układem, układ zostanie przyjęty, jeżeli wierzy-
ciele z grup opowiadających się przeciwko układowi zostaną na pod-
stawie układu zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż w przy-
padku przeprowadzenia postępowania upadłościowego (ust. 3). Z opi-
sanej regulacji wynika, że dokonanie podziału wierzycieli na grupy 
                                                                    
18 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 163 PrRestr., Legalis. 
19 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
20 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
21 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
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obejmujące poszczególne kategorie interesów ma sens zwłaszcza przy 
dużej różnorodności przysługujących względem dłużnika wierzytelno-
ści, i chociaż pracownicy, którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem, 
nie będą stanowili „silnej grupy” biorąc pod uwagę udział przysługują-
cych im wierzytelności w stosunku do sumy wierzytelności przysługu-
jących wszystkim wierzycielom, to w wyniku dokonania podziału na 
grupy wierzycieli znajdą się oni w znacznie korzystniejszej sytuacji22. 

Na marginesie należy wspomnieć, że przepisy dotyczące wie-
rzytelności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio do wierzytelno-
ści Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowników o zwrot 
świadczeń wypłaconych pracownikom dłużnika (art. 153 PrRestr). 
Fundusz, w chwili dokonania wypłaty świadczeń na rzecz pracowni-
ków, wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie 
art. 518 Kodeksu cywilnego23. Zatem, jeżeli Fundusz wyrazi zgodę na 
objęcie jego wierzytelności układem, staje się uczestnikiem postępo-
wania restrukturyzacyjnego, natomiast restrukturyzacja jego wierzy-
telności może polegać jedynie na odroczeniu terminu płatności lub roz-
łożeniu na raty zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych na rzecz pra-
cowników, chyba że dysponent Funduszu wyrazi zgodę na inny sposób 
restrukturyzacji (art. 160 ust. 4 w zw. z art. 156 ust. 3 pkt 2 PrRestr)24. 

Podsumowując, wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych 
oddziałuje na sytuację prawną pracowników dłużnika o tyle, o ile wy-
razili oni zgodę na objęcie układem przysługujących im wierzytelności 
ze stosunku pracy (art. 161 ust. 1 pkt 1 PrRestr.). Przepisy ustawy 
Prawo restrukturyzacyjne chronią przede wszystkim wynagrodzenie 
za pracę, przy czym chodzi tutaj o minimalne wynagrodzenie za pracę 
(art. 163 PrRestr.)–pracownicy nie mogą bowiem wyrazić zgody na 
zredukowanie ich wynagrodzenia poniżej kwoty minimalnego wyna-
grodzenia. Ponadto, wierzyciele, którym przysługują wierzytelności ze 
stosunku pracy mogą tworzyć grupę wierzycieli wyodrębnioną ze 
względu na łączącą ich kategorię interesów, jednak z uwagi na łączną 
sumę przysługujących pracownikom wierzytelności, zazwyczaj nie 
będą oni mieli realnego wpływu na zawarcie układu. 
 
 
 
 
                                                                    
22 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
23  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 121 z późn. zm., w skrócie: k.c. 
24 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 153 PrRestr., Legalis. 
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Wpływ postępowania sanacyjnego na sytuację prawną  
pracowników dłużnika 

Z uwagi na to, że postępowanie sanacyjne rodzi dalej idące kon-
sekwencje w stosunku do sytuacji prawnej pracowników dłużnika, niż 
postępowania przedstawione w poprzedniej części opracowania, za-
chodzi konieczność jego odrębnego omówienia. Wskazane do tej pory 
przepisy są przepisami ogólnymi o postępowaniach restrukturyzacyj-
nych i ich skutkach, stąd będą one miały zastosowanie do wszystkich 
jego rodzajów, w tym do postępowania sanacyjnego. Postępowanie sa-
nacyjne zostało uregulowane w art. 3 ust. 5 PrRestr., zgodnie z którym 
umożliwia ono dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz 
zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 
Skutki postępowania sanacyjnego mogą polegać przede wszystkim na 
zawieszeniu egzekucji prowadzonej z majątku wchodzącego do masy 
sanacyjnej i uchyleniu dokonanych zajęć, niedopuszczalności skiero-
wania egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej, 
możliwości prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych 
jedynie przez zarządcę, zakazie wypowiadania umów najmu lub dzier-
żawy lokalu lub nieruchomości, w których dłużnik prowadzi przedsię-
biorstwo, umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku banko-
wego, kredytu, pożyczki, poręczeń, gwarancji bankowych, akredytyw 
oraz licencji udzielonych dłużnikowi, zakazie obciążania majątku 
w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem po-
stępowania, wygaśnięciu prokury i pełnomocnictw25. Jest to postępo-
wanie odpowiednie dla dłużnika, który znajduje się w sytuacji ekono-
micznej wywołującej potrzebę gruntownej restrukturyzacji, ponieważ 
jednocześnie może on podjąć działania sanacyjne, mianem których 
ustawodawca określa czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do 
poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie 
mu zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochro-
nie przed egzekucją. Działania te polegać będą przede wszystkim na 
możliwości odstąpienia od niekorzystnych umów, zbyciu zbędnego, ge-
nerującego koszty majątku, zwolnieniu nieefektywnych i zbędnych 
pracowników, odwróceniu skutków czynności zdziałanych na szkodę 
wierzycieli26. 

Odnosząc się do kwestii możliwości zwolnienia nieefektywnych 
i zbędnych pracowników, należy przytoczyć treść art. 300 PrRestr.,  

                                                                    
25 Tak: Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRe-
str., Legalis. 
26 Tak: Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis. 
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jących wszystkim wierzycielom, to w wyniku dokonania podziału na 
grupy wierzycieli znajdą się oni w znacznie korzystniejszej sytuacji22. 
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22 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 161 PrRestr., Legalis. 
23  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 121 z późn. zm., w skrócie: k.c. 
24 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 153 PrRestr., Legalis. 
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Wpływ postępowania sanacyjnego na sytuację prawną  
pracowników dłużnika 
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stępowania, wygaśnięciu prokury i pełnomocnictw25. Jest to postępo-
wanie odpowiednie dla dłużnika, który znajduje się w sytuacji ekono-
micznej wywołującej potrzebę gruntownej restrukturyzacji, ponieważ 
jednocześnie może on podjąć działania sanacyjne, mianem których 
ustawodawca określa czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do 
poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie 
mu zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochro-
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Odnosząc się do kwestii możliwości zwolnienia nieefektywnych 
i zbędnych pracowników, należy przytoczyć treść art. 300 PrRestr.,  

                                                                    
25 Tak: Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRe-
str., Legalis. 
26 Tak: Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis. 
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w myśl którego otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na sto-
sunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracownika 
i pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości, przy czym 
uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. Regulacje dotyczące wpływu 
postępowania upadłościowego na stosunki pracy znajdują się w Ko-
deksie pracy.  

Zdaniem P. Zimmermana reorganizacja zatrudnienia jest naji-
stotniejszym elementem skutecznej restrukturyzacji. Na pierwszy rzut 
oka może się wydawać, że postępowanie sanacyjne nie wpływa ko-
rzystnie na sytuację prawną pracowników dłużnika, który zdecydował 
się złożyć wniosek o wszczęcie tego rodzaju postępowania, jednak na-
leży mieć na uwadze, że w poprzednim stanie prawnym, wobec dłuż-
nika znajdującego się w złej sytuacji ekonomicznej zostałoby wszczęte 
postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, 
a w konsekwencji doszłoby do rozwiązania stosunku pracy ze wszyst-
kimi pracownikami. Natomiast omawiany rodzaj postępowania re-
strukturyzacyjnego pozwala na przynajmniej częściowe zachowanie 
dotychczasowych miejsc pracy27.  

Wprawdzie, zgodnie z art. 411 § 1 k.p. w razie ogłoszenia upa-
dłości pracodawcy nie stosuje się ogólnych przepisów prawa pracy do-
tyczących ochrony stosunku pracy ani przepisów szczególnych doty-
czących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, czy rozwiąza-
niem umowy o pracę, to jednak w postępowaniu sanacyjnym istnieją 
pewne mechanizmy korzystnie wpływające na sytuację pracowników 
dłużnika, takie jak: obowiązek zamieszczenia w planie restrukturyza-
cyjnym informacji o zasadach zwalniania pracowników, które wraz  
z planem wymagają zatwierdzenia przez sędziego – komisarza, upraw-
nienie sędziego – komisarza do uniemożliwienia zarządcy zwalniania 
określonej grupy pracowników lub do ograniczenia ilości zwalnianych 
pracowników. Zatem, sędzia – komisarz posiada instrumenty pozwala-
jące mu na kontrolowanie działań zarządcy względem pracowników28. 
Na marginesie, problematyka obowiązków zarządcy wobec pracowni-
ków została szczegółowo unormowana w ustawie z dnia 13 lipca 
2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy29 (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.). 

                                                                    
27 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis. 
28 Ibidem. 
29 Zob. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 300 
PrRestr., Legalis. 
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Przepisy Kodeksu pracy opisujące działania, które mogą zostać 
podjęte względem pracowników dłużnika w razie ogłoszenia jego upa-
dłości, a które na mocy art. 300 PrRestr. stosuje się odpowiednio  
w razie wszczęcia postępowania sanacyjnego, uprawniają zarządcę do 
podjęcia następujących kroków: skrócenia czasu wypowiedzenia 
umowy na czas nieokreślony (art. 361 k.p.)30, wypowiedzenia umowy  
o pracę zawartej na czas nieokreślony bez konieczności konsultacji  
z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika 
(art. 38 § 1 w zw. z art. 411 § 1 k.p.), wypowiedzenia umowy o pracę 
pracownikowi, któremu brakuje nie mniej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego (art. 39 w zw. z art. 411 § 1 k.p.), wypowiedzenia 
umowy o pracę w czasie urlopu pracownika oraz innej usprawiedliwio-
nej nieobecności (art. 41 w zw. z art. 411 § 1 k.p.), wypowiedzenia albo 
rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego, jak również z pracownikiem – ojcem wychowującym 
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 4 
oraz § 5 k.p.), wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę w okre-
sie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wy-
chowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, jak również od dnia 
złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego 
wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieob-
niżonego wymiaru czasu pracy (art. 1868 § 1 k.p.), rozwiązania za wy-
powiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawo-
dowego (art. 196 pkt 2 k.p.), dokonania zwolnień grupowych, zgodnie 
z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 192)31. 

Sytuacja prawna pracowników w postępowaniu sanacyjnym 
jest bardziej złożona niż w pozostałych rodzajach postępowań restruk-
turyzacyjnych. Chociaż wydawać by się mogło, że jest ono mniej ko-
rzystne dla pracowników, ponieważ wyłącza stosowanie wielu regula-
cji Kodeksu pracy mających na celu ochronę stosunku pracy, to jednak 
ze względu na cel, który przyświeca postępowaniu sanacyjnemu, a któ-
rym jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, pozwala ono na za-
chowanie przynajmniej części miejsc pracy, co nie jest możliwe w przy-
padku ogłoszenia upadłości. 

                                                                    
30 od 22 lutego 2016 r. także umów o pracę na czas określony. Za czas, o który został 
skrócony okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odszkodowanie w wysoko-
ści odpowiadającej wynagrodzeniu za ten okres.  
31 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 300 PrRestr., Legalis. 
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w myśl którego otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na sto-
sunki pracy i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracownika 
i pracodawcy takie same skutki, jak ogłoszenie upadłości, przy czym 
uprawnienia syndyka wykonuje zarządca. Regulacje dotyczące wpływu 
postępowania upadłościowego na stosunki pracy znajdują się w Ko-
deksie pracy.  

Zdaniem P. Zimmermana reorganizacja zatrudnienia jest naji-
stotniejszym elementem skutecznej restrukturyzacji. Na pierwszy rzut 
oka może się wydawać, że postępowanie sanacyjne nie wpływa ko-
rzystnie na sytuację prawną pracowników dłużnika, który zdecydował 
się złożyć wniosek o wszczęcie tego rodzaju postępowania, jednak na-
leży mieć na uwadze, że w poprzednim stanie prawnym, wobec dłuż-
nika znajdującego się w złej sytuacji ekonomicznej zostałoby wszczęte 
postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, 
a w konsekwencji doszłoby do rozwiązania stosunku pracy ze wszyst-
kimi pracownikami. Natomiast omawiany rodzaj postępowania re-
strukturyzacyjnego pozwala na przynajmniej częściowe zachowanie 
dotychczasowych miejsc pracy27.  

Wprawdzie, zgodnie z art. 411 § 1 k.p. w razie ogłoszenia upa-
dłości pracodawcy nie stosuje się ogólnych przepisów prawa pracy do-
tyczących ochrony stosunku pracy ani przepisów szczególnych doty-
czących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, czy rozwiąza-
niem umowy o pracę, to jednak w postępowaniu sanacyjnym istnieją 
pewne mechanizmy korzystnie wpływające na sytuację pracowników 
dłużnika, takie jak: obowiązek zamieszczenia w planie restrukturyza-
cyjnym informacji o zasadach zwalniania pracowników, które wraz  
z planem wymagają zatwierdzenia przez sędziego – komisarza, upraw-
nienie sędziego – komisarza do uniemożliwienia zarządcy zwalniania 
określonej grupy pracowników lub do ograniczenia ilości zwalnianych 
pracowników. Zatem, sędzia – komisarz posiada instrumenty pozwala-
jące mu na kontrolowanie działań zarządcy względem pracowników28. 
Na marginesie, problematyka obowiązków zarządcy wobec pracowni-
ków została szczegółowo unormowana w ustawie z dnia 13 lipca 
2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy29 (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.). 

                                                                    
27 Zob. Zimmerman P., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 3 PrRestr., Legalis. 
28 Ibidem. 
29 Zob. Gurgul S., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 300 
PrRestr., Legalis. 
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turyzacyjnych. Chociaż wydawać by się mogło, że jest ono mniej ko-
rzystne dla pracowników, ponieważ wyłącza stosowanie wielu regula-
cji Kodeksu pracy mających na celu ochronę stosunku pracy, to jednak 
ze względu na cel, który przyświeca postępowaniu sanacyjnemu, a któ-
rym jest zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, pozwala ono na za-
chowanie przynajmniej części miejsc pracy, co nie jest możliwe w przy-
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30 od 22 lutego 2016 r. także umów o pracę na czas określony. Za czas, o który został 
skrócony okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi odszkodowanie w wysoko-
ści odpowiadającej wynagrodzeniu za ten okres.  
31 Zob. Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne…, uwagi do art. 300 PrRestr., Legalis. 



Na koniec, odnosząc się po krótce do ogółu zmian dokonanych 
nowelizacją, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., należy 
stwierdzić przede wszystkim, że jest to ustawa o znacznie większym 
stopniu skomplikowania niż obowiązujące wcześniej Prawo upadło-
ściowe i naprawcze. Największą wadą Prawa restrukturyzacyjnego jest 
brak przejrzystości, tj. rozrzucenie przepisów dotyczących danej insty-
tucji w wielu miejscach ustawy. Ponadto, charakteryzuje ją nadmierny 
rozrost materiału normatywnego oraz niejasna terminologia. 
Wszystko to sprawia, że stosowanie przepisów ustawy Prawo restruk-
turyzacyjne może rodzić wiele problemów w praktyce.  
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Wpływ otwarcia likwidacji spółki kapitałowej  

na umowny stosunek pracy z członkiem zarządu 
 
Uwagi wprowadzające 

Likwidacja spółki kapitałowej ma na celu spieniężenie jej ma-
jątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki. W przypadku spółek 
kapitałowych, przeprowadzenie likwidacji jest warunkiem koniecz-
nym do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. Sposób prowa-
dzenia likwidacji regulują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 
września 2000 r. kodeks spółek handlowych2. 
 Zarząd w spółkach kapitałowych jest organem wykonawczym, 
którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw i reprezentacja 
spółki. Może on składać się z jednego lub większej liczby członków, któ-
rymi mogą być zarówno wspólnicy, jak i osoby trzecie. Z chwilą powo-
łania zarząd uzyskuje legitymację do działania – staje się uprawniony 
do podejmowania czynności za spółkę w ramach swoich kompetencji. 
Między członkiem zarządu a spółką powstaje wówczas stosunek orga-
nizacyjny (korporacyjny)3. 

Popularną praktyką jest zatrudnianie członków zarządu spółek 
kapitałowych na podstawie stosunku pracy. Jest to dopuszczalne  
z uwagi na brzmienie art. 203 § 1 i 370 §1 k.s.h., zgodnie z którymi od-
wołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy 
oraz art. 378 § 1 k.s.h., który przyznaje radzie nadzorczej kompetencje 
do ustalania wynagrodzenia członków zarządu zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę lub innej umowy. Linia orzecznicza Sądu Naj-
wyższego jasno wskazuje, iż stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem  
prawnym od członkostwa w zarządzie spółki (stosunku korporacyj-
nego)4. W przypadku stosunku pracy, członek zarządu jest osobą trze-
cią względem spółki i o treści jego praw oraz ewentualnych roszczeń 
                                                                    
1  Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. Radca prawny. 
2  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2013.1030  
z dnia 6 września 2013 r., zw. dalej k.s.h. 
3 R. Szczęsny, Zarząd w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ograni-
czeń kompetencji członków zarządu, Kraków 2004, s. 43–45. 
4 Tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, OSNA-
PiUS 1998Nr 18, poz. 540; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2012 r., II UK 
282/11, LEX 1229811, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 r., II PK 
255/10, LEX 863881. Z uwagi na temat niniejszego artykułu autorka nie będzie szerzej 
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1  Doktorantka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa 
Pracy. Radca prawny. 
2  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2013.1030  
z dnia 6 września 2013 r., zw. dalej k.s.h. 
3 R. Szczęsny, Zarząd w spółkach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem ograni-
czeń kompetencji członków zarządu, Kraków 2004, s. 43–45. 
4 Tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, OSNA-
PiUS 1998Nr 18, poz. 540; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2012 r., II UK 
282/11, LEX 1229811, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 r., II PK 
255/10, LEX 863881. Z uwagi na temat niniejszego artykułu autorka nie będzie szerzej 
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pracowniczych decyduje treść stosunku pracy oraz przepisy prawa 
pracy. W drugim przypadku, członek zarządu jest członkiem organu 
spółki, a więc o poprawności jego powołania, treści obowiązków oraz 
roszczeniach decyduje umowa spółki, bądź uchwała wspólników go 
powołująca, a także przepisy Kodeksu spółek handlowych5. Zawarcie 
umowy o pracę nie ma jednak wpływu na zakres uprawnień, obowiąz-
ków i odpowiedzialności członka zarządu jako piastuna organu osoby 
prawnej6. 

Należy zwrócić uwagę na pewną atypowość stosunku pracy 
członków zarządu spółek kapitałowych. Wynika ona ze szczególnej 
roli, jaką członkowie zarządu pełnią w strukturze organizacyjnej spó-
łek kapitałowych, a przejawia się przede wszystkim ograniczeniem kie-
rownictwa pracodawcy, brakiem pracowniczego podporządkowania 
rozumianego sensu stricto, a także przesunięciem ryzyka gospodar-
czego z pracodawcy na pracowników-członków zarządu7. 

W sytuacji otwarcia likwidacji spółki kapitałowej powstaje py-
tanie o to, jaki wpływ będzie ono miało na stosunek pracy nawiązany  
z członkiem zarządu tej spółki na podstawie umowy o pracę. Czy 
umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej obo-
wiązuje nadal po otwarciu likwidacji spółki i objęciu funkcji likwida-
tora przez członka zarządu, czy przekształca się z mocy prawa 
w umowę o pracę z likwidatorem, czy też stosunek pracy ustaje, a jeśli 
tak, to na jakiej podstawie? W niniejszym opracowaniu autorka postara 
się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. 
 
 
 
 

                                                                    
omawiać prezentowanych przez doktrynę poglądów oraz kontrowersji związanych ze 
statusem pracowniczym oraz dopuszczalnymi formami zatrudnienia pracowniczego 
członków zarządu spółek kapitałowych. Więcej na ten temat–zob. m.in. Z. Kubot, Status 
pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” (dalej: PiZS) 3/1993; Ł. Pisarczyk, Podstawy nawiązania stosunku pracy z człon-
kiem zarządu spółki kapitałowej, PiZS 10/1998; P. Skorupa, Postawy prawne zatrudnie-
nia członków zarządu w spółkach kapitałowych, „Prawo Spółek” 05/1998. 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2006 r., II PK 167/05, LEX 232585. 
6 Z. Kubot, Umowy o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych, PiZS 1/95, s. 36. 
7 Więcej na ten temat – zob. T. Duraj, Atypowość stosunku pracy członków zarządu spó-
łek kapitałowych – wybrane problemy prawne, [w:] „Prawo pracy, Biblioteka Studenc-
kich Poradni Prawnych” pod red. K. Stefańskiego, Warszawa 2008 s. 132–144 
i literatura tam powoływana. 
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Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej – uwagi 
ogólne  

Samo powołanie na członka zarządu spółki nie powoduje po-
wstania stosunku pracy pomiędzy nim a spółką8. Jednym ze sposobów 
nawiązania stosunku pracy, określonym w art. 2 Kodeksu pracy9, jest 
zawarcie umowy o pracę. Sposób zawarcia z członkiem zarządu umowy 
o pracę reguluje art. 210 § 1 k.s.h., zgodnie z którym w umowie między 
spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub 
pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Należy 
mieć również na względzie odpowiednie przepisy kodeksu pracy – 
umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, wyraźnie wskazywać 
takie elementy jak rodzaj pracy, miejsce i czas jej wykonywania, wyna-
grodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia. Umowa 
o pracę zawierana pomiędzy spółką a członkiem zarządu może zostać 
zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W literaturze 
podkreśla się natomiast, że charakter pracy członków zarządu przema-
wia za niezawieraniem z tą grupą pracowników umów o pracę na okres 
próbny10. 

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, uwzględniającym spe-
cyficzny rodzaj pracy świadczonej przez członka zarządu oraz jej okre-
sowy charakter, jest zawarcie umowy o pracę na czas określony. Jak 
podnosi Z. Kubot, funkcjonalność stosunku pracy członka zarządu wo-
bec stosunku organizacyjnego wymaga, żeby czas trwania stosunku 
pracy był dostosowany do czasu pełnienia funkcji piastuna organu za-
rządzającego 11 . Aby jednak w pełni pogodzić moment wygaśnięcia 
mandatu członka zarządu z chwilą rozwiązania stosunku pracy, należy 
prawidłowo określić czas, na jaki umowa o pracę zostaje zawarta. Sto-
sownie do art. 202 § 1 oraz § 2 i art. 369 § 4 k.s.h., wygaśnięcie mandatu 
członka zarządu co do zasady powinno nastąpić w dniu odbycia zgro-
madzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy) za-
twierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obro-
towy pełnienia funkcji, jednak precyzyjne wyznaczenie tej daty jest 
w większości przypadków niemożliwe. W związku z tym, w literaturze 
przedmiotu proponuje się, aby umowa o pracę została zawarta do dnia 
odbycia zgromadzenia udzielającego absolutorium członkom zarządu 
                                                                    
8 R. Szczęsny, Zarząd…, s. 70. 
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502 z dnia 4 listopada 
2014 r., zw. dalej k.p. 
10 R. Szczęsny, Zarząd…, s. 72; Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków zarządu spółek kapi-
tałowych, Warszawa 2000, s. 34–40. 
11 Z. Kubot, Umowa…, s. 39 
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pracowniczych decyduje treść stosunku pracy oraz przepisy prawa 
pracy. W drugim przypadku, członek zarządu jest członkiem organu 
spółki, a więc o poprawności jego powołania, treści obowiązków oraz 
roszczeniach decyduje umowa spółki, bądź uchwała wspólników go 
powołująca, a także przepisy Kodeksu spółek handlowych5. Zawarcie 
umowy o pracę nie ma jednak wpływu na zakres uprawnień, obowiąz-
ków i odpowiedzialności członka zarządu jako piastuna organu osoby 
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rozumianego sensu stricto, a także przesunięciem ryzyka gospodar-
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W sytuacji otwarcia likwidacji spółki kapitałowej powstaje py-
tanie o to, jaki wpływ będzie ono miało na stosunek pracy nawiązany  
z członkiem zarządu tej spółki na podstawie umowy o pracę. Czy 
umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej obo-
wiązuje nadal po otwarciu likwidacji spółki i objęciu funkcji likwida-
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w umowę o pracę z likwidatorem, czy też stosunek pracy ustaje, a jeśli 
tak, to na jakiej podstawie? W niniejszym opracowaniu autorka postara 
się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. 
 
 
 
 

                                                                    
omawiać prezentowanych przez doktrynę poglądów oraz kontrowersji związanych ze 
statusem pracowniczym oraz dopuszczalnymi formami zatrudnienia pracowniczego 
członków zarządu spółek kapitałowych. Więcej na ten temat–zob. m.in. Z. Kubot, Status 
pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” (dalej: PiZS) 3/1993; Ł. Pisarczyk, Podstawy nawiązania stosunku pracy z człon-
kiem zarządu spółki kapitałowej, PiZS 10/1998; P. Skorupa, Postawy prawne zatrudnie-
nia członków zarządu w spółkach kapitałowych, „Prawo Spółek” 05/1998. 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2006 r., II PK 167/05, LEX 232585. 
6 Z. Kubot, Umowy o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych, PiZS 1/95, s. 36. 
7 Więcej na ten temat – zob. T. Duraj, Atypowość stosunku pracy członków zarządu spó-
łek kapitałowych – wybrane problemy prawne, [w:] „Prawo pracy, Biblioteka Studenc-
kich Poradni Prawnych” pod red. K. Stefańskiego, Warszawa 2008 s. 132–144 
i literatura tam powoływana. 
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8 R. Szczęsny, Zarząd…, s. 70. 
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.2014.1502 z dnia 4 listopada 
2014 r., zw. dalej k.p. 
10 R. Szczęsny, Zarząd…, s. 72; Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków zarządu spółek kapi-
tałowych, Warszawa 2000, s. 34–40. 
11 Z. Kubot, Umowa…, s. 39 
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z wykonania ich obowiązków za konkretny rok obrotowy. Jest to bo-
wiem zdarzenie obiektywne i możliwe do ustalenia w czasie12. Zatrud-
niając członka zarządu na podstawie umowy o pracę na czas określony 
i ustalając czas jej trwania należy mieć również na względzie ograni-
czenia wynikające z nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 22 
lutego 2016 r. 13 . Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji to 
ustanowienie limitu trzech umów zawieranych na czas określony 
(czwarta umowa pomiędzy tym samym pracownikiem a pracodawcą 
będzie już zawarta na czas nieokreślony) oraz 33-miesięcznego limitu 
zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony. To drugie ograni-
czenie co prawda nie musi być stosowane, gdy praca jest wykonywana 
przez okres kadencji, jednak wówczas pracodawca ma obowiązek po-
wiadomić o zawarciu takiej umowy okręgowego inspektora pracy, po-
dając jednocześnie przyczynę jej zawarcia, która musi również zostać 
wpisana do umowy o pracę.  

Możliwe jest także zawarcie z członkiem zarządu umowy  
o pracę na czas nieokreślony. Pomimo wyłaniających się w świetle tego, 
co zostało wspominane powyżej, oczywistych wad takiego rozwiązania 
dla pracodawcy14, umowy takie funkcjonują często w obrocie praw-
nym. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń podniósł, iż kaden-
cyjność organów spółki prawa handlowego nie oznacza powinności za-
wierania przez spółkę z osobami pełniącymi funkcję jej organów umów 
o pracę na czas określony równy okresowi kadencji15. Odnosząc się na-
tomiast do możliwości powołania członka zarządu na czas nieozna-
czony Sąd Najwyższy stwierdził, że w takiej sytuacji członek zarząd bę-
dzie pełnić swoją funkcję do czasu, gdy nie spełni się którakolwiek  
z przesłanek wygaśnięcia mandatu, a w szczególności dopóki nie zosta-
nie odwołany uchwałą wspólników16. W przypadku zatem zatrudnie-
nia członka zarządu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 
przysługiwać mu będą wszelkie uprawnienia wynikające z powszech-
niej i szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem. 
 
 

                                                                    
12 Ibidem, s. 39–40. 
13 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U.2015.1220 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
14  Więcej na ten temat – zob. m.in.: T. Duraj, Atypowość…, s. 140–144; Z. Kubot, 
Umowy…, s. 41–43.  
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., I PKN 758/99, LEX 45359. 
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r., II CSK 29/11, 
LEX 1043996. 
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Otwarcie likwidacji a stosunek pracy z członkiem zarządu 
Jak zostało zaznaczone wcześniej, w przypadku spółek kapita-

łowych przeprowadzenie likwidacji jest warunkiem koniecznym do 
rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. Likwidacja ma na celu 
spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie jej bieżących spraw. Sto-
sownie do art. 274 § 1 k.s.h. i 461 § 1 k.s.h., otwarcie likwidacji nastę-
puje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki 
przez sąd, powzięcia przez wspólników/walne zgromadzenie uchwały 
o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. 
W czasie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną, a do jej firmy 
dodaje się oznaczenie „w likwidacji”. Z punktu widzenia niniejszego 
opracowania istotne jest brzmienie art. 276 § 1 i 463 § 1 k.s.h., zgodnie 
z którymi likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa/sta-
tut spółki lub uchwała wspólników/walnego zgromadzenia stanowi 
inaczej. Możliwe są zatem następujące sposoby ustanowienia likwida-
torów: 
– w umowie/statucie spółki, która/który wprost wskazuje osoby oraz 
ich liczbę albo tryb ich powołania; 
– uchwałą wspólników/walnego zgromadzenia, która również może 
określać zarówno liczbę, tryb, jak i powoływać określone osoby; 
– ex lege – na podstawie przywołanych przepisów, jeżeli umowa/statut 
spółki ani uchwała nie stanowią inaczej, są nimi członkowie ostatniego 
zarządu. Nie ma wówczas konieczności podejmowania przez wspólni-
ków/walne zgromadzanie uchwały o ich powołaniu; 
– przez sąd, jeśli orzeka on o rozwiązaniu spółki (art. 276 § 3 i 463 § 3 
k.s.h.)17. 

Konkludując, w braku odmiennych postanowień umowy/sta-
tutu spółki lub uchwały wspólników/walnego zgromadzenia, z chwilą 
otwarcia likwidacji mandat członków zarządu wygasa z mocy prawa,  
a dotychczasowi członkowie zarządu stają się likwidatorami. W konse-
kwencji należy przyjąć, że mandat dotychczasowego członka zarządu 
wygasa z mocy prawa z chwilą otwarcia likwidacji 18 . Podobnie jak  
                                                                    
17 J.P. Naworski, Komentarz do art. 276 i 463 k.s.h., [w:] „Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz” pod red. R. Potrzeszcza i T. Siemiątkowskiego, LEX dostęp z dnia 
05.10.2015 r. 
18  Ibidem; inaczej w tej kwestii A. Witosz, Kompetencje wspólników prowadzących 
sprawy spółki. Pozycja prawna zarządu w spółkach handlowych w likwidacji, „Przegląd 
Prawa Handlowego” 8/2009, zdaniem którego a contrario do brzmienia art. 202 § 4 
k.s.h., mandat członka zarządu nie wygasa z chwilą otwarcia likwidacji lub ustanowie-
nia likwidatorów, lecz konieczne jest jego odwołanie; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 830  stoi natomiast na stanowisku, 
że skutek ten następuje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. 
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12 Ibidem, s. 39–40. 
13 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U.2015.1220 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
14  Więcej na ten temat – zob. m.in.: T. Duraj, Atypowość…, s. 140–144; Z. Kubot, 
Umowy…, s. 41–43.  
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2000 r., I PKN 758/99, LEX 45359. 
16  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r., II CSK 29/11, 
LEX 1043996. 
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a dotychczasowi członkowie zarządu stają się likwidatorami. W konse-
kwencji należy przyjąć, że mandat dotychczasowego członka zarządu 
wygasa z mocy prawa z chwilą otwarcia likwidacji 18 . Podobnie jak  
                                                                    
17 J.P. Naworski, Komentarz do art. 276 i 463 k.s.h., [w:] „Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz” pod red. R. Potrzeszcza i T. Siemiątkowskiego, LEX dostęp z dnia 
05.10.2015 r. 
18  Ibidem; inaczej w tej kwestii A. Witosz, Kompetencje wspólników prowadzących 
sprawy spółki. Pozycja prawna zarządu w spółkach handlowych w likwidacji, „Przegląd 
Prawa Handlowego” 8/2009, zdaniem którego a contrario do brzmienia art. 202 § 4 
k.s.h., mandat członka zarządu nie wygasa z chwilą otwarcia likwidacji lub ustanowie-
nia likwidatorów, lecz konieczne jest jego odwołanie; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2009, s. 830  stoi natomiast na stanowisku, 
że skutek ten następuje dopiero z chwilą wpisu do rejestru. 
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w przypadku członka zarządu, podstawą pełnienia funkcji likwidatora 
jest przede wszystkim stosunek organizacyjny, a jego obowiązki wyni-
kają wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych. W sytuacji stania 
się likwidatorem z mocy prawa powstaje pytanie o to, jaki wpływ ma 
otwarcie likwidacji na umowę o pracę zawartą z członkiem zarządu 
przed uzyskaniem przez niego statusu likwidatora. Czy obowiązuje ona 
nadal, czy przekształca się z mocy prawa w umowę o pracę z likwida-
torem, czy też stosunek pracy ustaje, a jeśli tak, to na jakiej podstawie? 

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że ustanie stosunku 
pracy jest następstwem dokonanej czynności prawnej (złożenia 
oświadczenia lub oświadczeń woli) albo następuje z mocy prawa wsku-
tek wystąpienia wskazanego przez ustawodawcę zdarzenia niebędą-
cego czynnością prawną19. Kodeks pracy nie przewiduje innych sposo-
bów zakończenia zatrudnienia opartego na umowie o pracę. Przepis 
art. 30 § 1 k.p. w znowelizowanym brzmieniu stanowi, że umowa  
o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadcze-
nie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiąza-
nie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze 
stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy  
o pracę bez wypowiedzenia) albo z upływem czasu, na który była za-
warta. Stosunek pracy ustaje wówczas z woli stron, które z góry okre-
śliły datę albo zdarzenie rozwiązujące umowę i nie ma potrzeby dodat-
kowego powiadamiania drugiej strony, a zwłaszcza pracownika, o na-
dejściu terminu rozwiązania stosunku pracy20. Powołany przepis za-
wiera zatem zamknięty katalog trybów rozwiązania umowy o pracę. Do 
ustania stosunku pracy może dojść również przez jego wygaśnięcie 
w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w innych przepi-
sach. Dochodzi do tego m.in. w takich sytuacjach jak śmierć pracow-
nika, śmierć pracodawcy, tymczasowe aresztowanie pracownika czy 

                                                                    
19 W. Sanetra, Komentarz do art. 63 k.p. [w:] „Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III.” pod 
red. J. Iwulskiego, LEX dostęp z dn. 05.10.2015 r. 
20 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 575/99, 
LEX 48770, brak oświadczeń pracodawcy co do dalszego trwania umowy o pracę za-
wartej na czas określony po jej rozwiązaniu nie może być rozumiany jako wola konty-
nuowania zatrudnienia. Warunkiem koniecznym uznania, że po rozwiązaniu się 
umowy terminowej doszło do nawiązania nowego stosunku pracy, jest ustalenie, że 
pracodawca miał zamiar zatrudnić byłego pracownika na określonym stanowisku. Wy-
konywanie przez byłego pracownika w ciągu kilku dni czynności pracowniczych bez 
wiedzy pracodawcy nie świadczy o zgodnym zamiarze nawiązania umowy o pracę. 
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niezgłoszenie przez niego powrotu do pracy w ciągu 7 dni po rozwią-
zaniu stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy21. Redakcja prze-
pisu art. 63 k.p. oraz poglądy przedstawicieli doktryny wskazują, że wy-
gaśnięcie stosunku pracy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach ściśle 
określonych przez prawo, których nie można traktować rozszerza-
jąco22. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że otwarcie li-
kwidacji nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie stosunku 
pracy z mocy prawa. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 5 wrze-
śnia 2001 r.23 stanął na stanowisku, że likwidacja pracodawcy nie jest 
zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę24.  
                                                                    
21 Poza wymienionymi przypadkami, wynikającym z kodeksu pracy, można odnaleźć 
inne normy, które wiążą wygaśnięcie stosunku pracy z pewnymi zdarzeniami, np. 
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.) przewiduje wygaśnięcie 
stosunku pracy w przypadku niezgłoszenia przez pracownika powrotu do pracy  
w okresie trzydziestu dni od zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej lub art. 186 
§ 1 ustawy z dnia16 września 1982 r.–Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, 
poz. 1848 ze zm), zgodnie z którym wygaśnięcie stosunku pracy następuje w razie usta-
nia członkostwa w spółdzielni pracy. 
22 Tak m.in. M. Romer, Komentarz do art. 63 k.p., [w:] „Prawo pracy. Komentarz, wyd. 
V”, LEX dostęp z dn. 05.10.2015 r. W literaturze pojawia się jednak dyskusja nad tym, 
czy katalog ten ma rzeczywiście charakter zamknięty i czy do zobowiązaniowego sto-
sunku pracy można stosować przepisy prawa cywilnego dotyczące wygaśnięcia zobo-
wiązania – zob. M. Gersdorf, Komentarz do art. 63 k.p.. [w:] „Kodeks pracy. Komentarz” 
pod red. Z. Salwy, LEX dostęp z dn. 05.10.2015 r.  
23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, LEX 49684. 
24 Zob. również A. Tomanek, Glosa do wyroku SN z dn. 5 września 2001r., I PKN 830/00, 
OSP 2004/4/46. 
Stan faktyczny dotyczył co prawda wykreślenia osoby fizycznej z ewidencji działalno-
ści gospodarczej, co zdaniem Sądu nie jest likwidacją pracodawcy w rozumieniu 
art. 411 k.p. Jednak stosując tezę SN do likwidacji pracodawcy będącego spółką kapita-
łową należy wywieść, iż nawet przeprowadzenie likwidacji spółki i wykreślenie jej  
z Krajowego Rejestru Sądowego nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie sto-
sunku pracy, a zakończenie stosunku pracy w tym przypadku wymaga rozwiązania 
umowy o pracę w sposób przewidziany prawem. Przepisy kodeksu pracy stanowią bo-
wiem wprost, że wygaśnięcie stosunku pracy następuje z chwilą śmierci pracodawcy. 
Śmierć może dotyczyć jedynie osoby fizycznej, a enumeratywny katalog przyczyn po-
wodujących wygaśnięcie stosunku pracy nie pozwala na interpretację rozszerzającą. 
Takie rozumowanie, chociaż zgodne z literą prawa, może w mojej ocenie prowadzić do 
wielu komplikacji natury praktycznej. Może się bowiem zdarzyć, że w trakcie likwidacji 
nie zostanie rozwiązana umowa o pracę zawarta np. z likwidatorem, a spółka zostanie 
wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i utraci swój byt prawny. Powstaje wów-
czas pytanie, co dzieje się z niezakończonym stosunkiem pracy. Czy nie należałoby sto-
sować w drodze analogii art. 632 k.p. albo na podstawie art. 300 k.p. przepisów kodeksu 
cywilnego dotyczących wygaśnięcia zobowiązania? Kwestia ta pozostaje otwarta do 
dyskusji.  
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19 W. Sanetra, Komentarz do art. 63 k.p. [w:] „Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III.” pod 
red. J. Iwulskiego, LEX dostęp z dn. 05.10.2015 r. 
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Jak to już zostało wspomniane, członek zarządu może być 
w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, nie pozbawia go to 
jednak roszczeń ze stosunku pracy. W przypadku odwołania członka 
zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub wygaśnięcia 
jego mandatu w inny sposób, ustaje jedynie więź organizacyjna łącząca 
członka zarządu ze spółką. Nie wpływa to bezpośrednio na stosunek 
pracy łączący byłego członka zarządu i spółkę, co wynika z odrębności 
tych dwóch stosunków, polegającej m.in. na tym, że czynności doko-
nane w odniesieniu do stosunku członkostwa nie wywierają automa-
tycznie wpływu na stosunek prawny dotyczący pełnienia funkcji, ale 
wymagają dodatkowych czynności. Stosunek pracy rozwiązuje się za-
tem na podstawie przepisów prawa pracy25. W związku z tym, w wy-
padku otwarcia likwidacji i objęcia funkcji likwidatora przez dotych-
czasowego członka zarządu, należałoby rozwiązać z nim umowę  
o pracę na mocy porozumienia stron albo z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia. Niewątpliwie jest to uzasadniona przyczyna wypowie-
dzenia umowy o pracę26.   

Możliwe jest również dokonanie zmiany warunków pracy  
i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego dokonanego przez pra-
codawcę. Pozwoli to dostosować rodzaj wykonywanej przez likwida-
tora pracy do zakresu jego obowiązków. Ze względu na zobowiąza-
niowy charakter stosunku pracy niemożliwe jest bowiem dokonywanie 
zmian w jego treści jednostronnie. Uregulowana w art. 42 k.p. instytu-
cja wypowiedzenia warunków pracy i płacy, powszechnie zwana wy-
powiedzeniem zmieniającym, umożliwia modyfikację dotychczaso-
wych warunków zatrudnienia bez rozwiązywania stosunku pracy 27. 
Wypowiedzenie zmieniające może być dokonane jedynie przez praco-
dawcę i dochodzi do niego poprzez wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy i przyjęcie przez pracownika zaproponowa-
nych mu nowych warunków. Konstrukcja ta zawiera w istocie dwa 
oświadczenia woli pracodawcy – jedno zmierzające do zakończenia za-
trudnienia na dotychczasowych warunkach oraz drugie, w którym pra-
cownikowi przedstawia się nowe warunków pracy lub płacy28. Między 
tymi oświadczeniami występuje nierozerwalny związek, jednak z prze-
pisów kodeksu pracy nie wynika, że czynności te muszą być podjęte 

                                                                    
25 J. P. Naworski, Komentarz do art. 203 k.s.h., [w:] „Kodeks spółek…”. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia  25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, LEX 33570, wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 479/99, LEX 41192. 
27 M. Romer, Komentarz do art. 42 k.p., [w:] „Prawo pracy…”. 
28 W. Sanetra, Komentarz do art. 42 k.p.,  [w:] „Kodeks pracy…”. 
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jednocześnie, a więc jest możliwe ich rozdzielenie w czasie29. Warunki 
te muszą być jednak określone precyzyjnie – nie wystarczy ogólne po-
informowanie pracownika, że ulegną one zmianie. Dodatkowo, praco-
dawca jest obowiązany pouczyć pracownika, że przed upływem po-
łowy okresu wypowiedzenia powinien on złożyć oświadczenie  
o odmowie przyjęcia nowych warunków. W przeciwnym razie uznaje 
się, że pracownik warunki te akceptuje. Jeżeli natomiast pracownik od-
mówi podjęcia pracy na nowych warunkach, oznacza to, że z upływem 
pełnego okresu wypowiedzenia stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. 
Takie zakończenie stosunku pracy traktowane jest podobnie jak roz-
wiązanie w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę30. 

Powstaje jednak pytanie, co w sytuacji, gdy nastąpiło otwarcie 
likwidacji, członek zarządu, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 
stał się ex lege likwidatorem i przystąpił do wykonywania swoich no-
wych obowiązków, chociaż zawarta z nim umowa o pracę nie uległa 
zmianie. Zostało już wykazane, że w sytuacji otwarcia likwidacji taki 
stosunek pracy nie rozwiązuje się ani nie wygasa. Z drugiej strony,  
z uwagi na różny charakter pełnionych funkcji, nie jest możliwe świad-
czenie pracy w oparciu o dotychczasową umowę. Wówczas, w mojej 
ocenie, należy przyjąć, że doszło do zmiany warunków pracy w drodze 
porozumienia zmieniającego. Instytucja ta nie jest wprost uregulowana 
w kodeksie pracy, jednak jej dopuszczalność wynika ze zobowiązanio-
wego charakteru stosunku pracy oraz swobody stron umowy o pracę, 
ograniczonej jedynie przez przepisy prawa, właściwość stosunku pracy 
oraz zasady współżycia społecznego. Zmiana warunków pracy lub 
płacy za porozumieniem stron wymaga zgodnego oświadczenia woli 
obu stron umowy o pracę i może dotyczyć każdego rodzaju umowy 
oraz wszelkich postanowień umownych. Może również być zawarte 
w każdy czasie trwania stosunku pracy, w tym w trakcie urlopu lub 
zwolnienia lekarskiego pracownika bądź innej jego nieusprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy31. Co więcej, porozumienie stron zmieniające 
warunki płacy nie podlega ocenie według reguł określonych w art. 42 
§ 2 k.p.32 

 
 

                                                                    
29 Ibidem. 
30 M. Romer, Komentarz… 
31 R. Sadlik, Porozumienie zmieniające jako sposób modyfikacji warunków zatrudnienia, 
„Monitor Prawa Pracy” 6/2010. 
32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1998 r., I PKN 29/98, LEX 35630. 
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Jak to już zostało wspomniane, członek zarządu może być 
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nane w odniesieniu do stosunku członkostwa nie wywierają automa-
tycznie wpływu na stosunek prawny dotyczący pełnienia funkcji, ale 
wymagają dodatkowych czynności. Stosunek pracy rozwiązuje się za-
tem na podstawie przepisów prawa pracy25. W związku z tym, w wy-
padku otwarcia likwidacji i objęcia funkcji likwidatora przez dotych-
czasowego członka zarządu, należałoby rozwiązać z nim umowę  
o pracę na mocy porozumienia stron albo z zachowaniem terminów 
wypowiedzenia. Niewątpliwie jest to uzasadniona przyczyna wypowie-
dzenia umowy o pracę26.   

Możliwe jest również dokonanie zmiany warunków pracy  
i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego dokonanego przez pra-
codawcę. Pozwoli to dostosować rodzaj wykonywanej przez likwida-
tora pracy do zakresu jego obowiązków. Ze względu na zobowiąza-
niowy charakter stosunku pracy niemożliwe jest bowiem dokonywanie 
zmian w jego treści jednostronnie. Uregulowana w art. 42 k.p. instytu-
cja wypowiedzenia warunków pracy i płacy, powszechnie zwana wy-
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warunków pracy lub płacy i przyjęcie przez pracownika zaproponowa-
nych mu nowych warunków. Konstrukcja ta zawiera w istocie dwa 
oświadczenia woli pracodawcy – jedno zmierzające do zakończenia za-
trudnienia na dotychczasowych warunkach oraz drugie, w którym pra-
cownikowi przedstawia się nowe warunków pracy lub płacy28. Między 
tymi oświadczeniami występuje nierozerwalny związek, jednak z prze-
pisów kodeksu pracy nie wynika, że czynności te muszą być podjęte 

                                                                    
25 J. P. Naworski, Komentarz do art. 203 k.s.h., [w:] „Kodeks spółek…”. 
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia  25 listopada 1997 r., I PKN 388/97, LEX 33570, wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 479/99, LEX 41192. 
27 M. Romer, Komentarz do art. 42 k.p., [w:] „Prawo pracy…”. 
28 W. Sanetra, Komentarz do art. 42 k.p.,  [w:] „Kodeks pracy…”. 
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29 Ibidem. 
30 M. Romer, Komentarz… 
31 R. Sadlik, Porozumienie zmieniające jako sposób modyfikacji warunków zatrudnienia, 
„Monitor Prawa Pracy” 6/2010. 
32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1998 r., I PKN 29/98, LEX 35630. 



  

146 
 

W praktyce porozumienie zmieniające najczęściej zawierane 
jest w formie pisemnej, np. w formie aneksu do umowy o pracę, ale nie 
jest to forma wymagana przez prawo. W związku z tym, skuteczne bę-
dzie również porozumienie dokonane ustnie, a nawet per facta conclu-
dentia. Jest to bowiem w istocie oferta zgodnej zmiany warunków pracy 
lub płacy, do której stosuje się odpowiednio, zgodnie z art. 300 k.p., 
przepisy kodeksu cywilnego33, co oznacza, że pracownik może przyjąć 
propozycję pracodawcy poprzez wyrażenie zgody, uzewnętrznionej 
w sposób wyraźny. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zgoda ta 
może być również dorozumiana i będzie ją stanowiło takie zachowanie 
się pracownika, które świadczy o tym, że aprobuje on propozycję pra-
codawcy dotyczącą zmiany warunków zatrudnienia, np. podjęcie pracy 
na nowym stanowisku34. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy 
członek zarządu, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, stał się ex 
lege likwidatorem i przystąpił do wykonywania swoich nowych obo-
wiązków, chociaż zawarta z nim umowa o pracę nie została wypowie-
dziana ani formalnie nie uległa zmianom, doszło pomiędzy stronami 
stosunku pracy do zawarcia per facta concludentia porozumienia zmie-
niającego warunki pracy. Pracodawca, poprzez swoją bezczynność 
przejawiającą się niedokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę albo 
wypowiedzenia zmieniającego, złożył pracownikowi dorozumianą 
ofertę zmiany rodzaju wykonywanej pracy, na którą pracownik wyraził 
dorozumianą zgodę, przystępując do pracy na nowym stanowisku.     
Podobne rozumowanie i argumentację przedstawił także Sąd Najwyż-
szy w uzasadnieniu wydanego niedawno Wyroku z dnia 27 stycznia 
2016 r.35 
 
Podsumowanie 

Konkludując należy podkreślić, że stosunek organizacyjny  
i stosunek pracy łączący członka zarządu ze spółką kapitałową to dwa 
różne i niezależne od siebie stosunki prawne. W związku z tym, otwar-
cie likwidacji spółki i związane z tym wygaśnięcie mandatu członka za-
rządu nie wpływa bezpośrednio na stosunek pracy z tym członkiem. 
Brak jest w przepisach prawa odpowiednich regulacji, na mocy których 

                                                                    
33 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2000 r., I PKN 58/00, LEX 52240. 
34 R. Sadlik, Porozumienie…. 
35  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2016 r., I UK 40/15, 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20uk%2040-15-1.pdf dostęp  
z dn. 04.05.2016 r. 

doszłoby do wygaśnięcia stosunku pracy w takiej sytuacji. Aby go za-
kończyć, należy podjąć czynności prowadzące do rozwiązania umowy 
o pracę, przewidziane w kodeksie pracy. Możliwe jest także zawarcie 
porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy albo dokonanie 
przez pracodawcę wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy 
i płacy.   
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