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NIETYPOWE SYTUACJE  
W PRAWIE PRACY – PRZEWODNIK  

WSTĘP

Stosowanie prawa pracy w praktyce powoduje ciągle nowe wątpliwości . 
Przepis wydaje się prosty i zrozumiały do czasu konieczności zastosowania 
go w konkretnej sytuacji, która niejednokrotnie odbiega od rozwiązania mo-
delowego . W opracowaniu zostały omówione zarówno te problemy, które 
wiążą się z wyzwaniami stawianymi przed pracodawcami, takie jak: konse-
kwencje naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, stosowa-
nie regulacji dotyczącej mobbingu, ochrona danych osobowych, jak i te, 
które są od zawsze źródłem wątpliwości interpretacyjnych . Są nimi miano-
wicie niektóre aspekty praw i obowiązków pracodawcy oraz zakładowej or-
ganizacji związkowej względem siebie, a także wybrane kwestie związane 
z rozliczaniem czasu pracy i z wyjazdami pracowników na imprezy integra-
cyjne .

Celem opracowania nie jest podanie wszystkich gotowych odpowiedzi, 
jakie mogą być potrzebne Czytelnikowi, gdyż nie można z góry przewi-
dzieć, z jakimi sytuacjami będzie musiał się zmierzyć . Założeniem publika-
cji jest zaprezentowanie istotnych dla praktyki tendencji orzeczniczych 
i metod wykładni . Dzięki temu Czytelnik, opierając się na treści opracowa-
nia, będzie mógł podejmować decyzje personalne, nie narażając się z góry 
na negatywne konsekwencje prawne .
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Zasady przetwarzania danych osobowych 
kandydatów do pracy i pracowników

Pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników na podstawie art . 221 
ustawy z 26 czerwca 1974 r . – Kodeks pracy (j .t . Dz .U . z 1998 r . Nr 21,  
poz . 94; ost . zm . Dz .U . z 2014 r . poz . 208, dalej: k .p .) . Zgodnie z tym prze-
pisem pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
podania danych osobowych obejmujących:

■■ imię (imiona) i nazwisko,
■■ imiona rodziców,
■■ datę urodzenia,
■■ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
■■ wykształcenie,
■■ przebieg dotychczasowego zatrudnienia .

Katalog danych osobowych, jakich pracodawca ma prawo żądać od pra-
cownika, jest szerszy i niezależnie od powyższych danych obejmuje on pra-
wo żądania:

■■ innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne 
ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy,

■■ numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL) .
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 

oświadczenia osoby, której one dotyczą . Pracodawca ma prawo żądać 
udokumentowania danych osobowych od osób ubiegających się o za-
trudnienie i od pracowników.

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obo-
wiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów . Takim przepisem jest 
np . art . 8 ust . 1 ustawy z 4 marca 1994 r . o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych (j .t . Dz .U . z 2012 r . poz . 592; ost . zm . Dz .U . z 2013 r . poz . 1645), 
który pośrednio zezwala na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 
do ustalenia prawa do świadczeń socjalnych przydzielanych ze środków fun-
duszu (wyrok SN z 8 maja 2002 r ., I PKN 267/01, OSNP 2004/6/99, patrz: 
www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Prawo żądania takich informacji przewidują też niektóre pragmatyki 
służbowe (np . dotyczące korpusu służby cywilnej) .
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Za takie odrębne przepisy należy także uznać rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r . w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz .U . Nr 62, 
poz . 286; ost . zm . Dz .U . z 2009 r . Nr 115, poz . 971, dalej: rozporządzenie 
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracow-
niczej), wydane z upoważnienia zawartego w art . 2981 k .p . w zakresie, w ja-
kim przewiduje ono możliwość przetwarzania danych osobowych niewska-
zanych w art . 221 k .p .

Z przepisów nakładających na pracodawcę obowiązek przetwarzania da-
nych pracownika pośrednio wynika obowiązek ich podania, jeżeli nie zosta-
ło wskazane inne źródło ich pozyskania (por . art . 36 ust . 2 ustawy z 13 paź-
dziernika 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz .U . z 2013 r .  
poz . 1442; ost . zm . Dz .U . z 2014 r . poz . 598 – dotyczący obowiązku zgło-
szenia pracownika do ubezpieczenia społecznego) .

Pracodawca może też pozyskiwać dane osobowe pracownika w inny spo-
sób niż przez „żądanie” (realizację obowiązku pracowniczego), np . za zgo-
dą pracownika, nawet z jego inicjatywy . Zawsze jednak podstawa przetwa-
rzania danych musi mieć charakter wyraźny i stosować się winna do niej 
wykładnia ścieśniająca (wyrok NSA z 29 stycznia 2003 r ., II SA 3085/01, 
niepubl ., patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Na mocy odesłania zawartego w art . 221 § 5 k .p . w zakresie nieuregulo-
wanym w tym przepisie, określającym zakres przedmiotowy danych, jakie 
mogą być przez pracodawcę przetwarzane w związku z zatrudnieniem, do 
przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców znajdu-
ją zastosowanie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych 
osobowych (j .t . Dz .U . z 2002 r . Nr 101, poz . 926; ost . zm . Dz .U . z 2011 r .  
Nr 230, poz . 1371, dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) .

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza generalny zakaz przetwa-
rzania danych osobowych . Przez pojęcie „przetwarzanie” rozumiane są wszelkie 
operacje na tych danych, a w szczególności ich udostępnianie . Przewidziane zo-
stały jednak warunki i mechanizmy uchylające ten ogólny zakaz przetwarzania .

Przetwarzanie danych (zwykłych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
■■ osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunię-

cie dotyczących jej danych,
■■ jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa,
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■■ jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, 
jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawar-
ciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

■■ jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego,

■■ jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów re-
alizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 
(art . 23 ust . 1 ustawy o ochronie danych osobowych) .
Ustawa o ochronie danych osobowych zakazuje przetwarzania danych 

szczególnie wrażliwych, tzn . ujawniających pochodzenie rasowe lub etnicz-
ne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależ-
ność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie 
zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych 
dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także in-
nych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 
(art . 27 ust . 1 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Pracodawcy nie wolno przetwarzać danych pracowników 
szczególnie wrażliwych, np. ujawniających ich poglądy 
polityczne, stan zdrowia, życie seksualne.

Przetwarzanie powyższych danych jest dopuszczalne, m .in . wówczas, 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora da-
nych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres 
przetwarzanych danych jest określony w ustawie (art . 27 ust . 1 pkt 6 ustawy 
o ochronie danych osobowych) . Jeżeli przyjąć, że z art . 221 k .p . wynika za-
kaz żądania od pracownika (kandydata na pracownika) innych informacji 
niż określone w tym przepisie, to należy uznać, że ochrona ustanowiona 
w nim jest szersza niż w ustawie o ochronie danych osobowych .

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek opera-
cje (przeprowadzane także w formie elektronicznej) wykonywane na danych 
osobowych, takie jak:

■■ zbieranie,
■■ utrwalanie,
■■ przechowywanie,
■■ opracowywanie,
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■■ zmienianie,
■■ udostępnianie,
■■ usuwanie 

– art . 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych .
Wśród obowiązków związanych z ochroną danych osobowych należy 

wskazać w pierwszej kolejności uregulowany w art . 37 ustawy o ochronie 
danych osobowych obowiązek, zgodnie z którym do przetwarzania danych 
mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane 
przez administratora danych . Powinny to być upoważnienia imienne i uwi-
docznione w dokumencie określanym mianem ewidencji osób upoważnio-
nych do ich przetwarzania (art . 39 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Ponadto administrator danych osobowych jest zobowiązany zapewnić 
kontrolę m .in . nad tym, komu są przekazywane te dane (art . 38 ustawy o ochro-
nie danych osobowych) .

Pracownicy działów kadr i płac przetwarzający dane oso-
bowe powinni być wyposażeni przez pracodawcę  
w imienne upoważnienia oraz uwzględnieni w ewidencji 
osób upoważnionych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prezentuje 
stanowisko, że pracodawca nie ma co do zasady prawa w obecności innych 
pracowników wręczyć zatrudnionej osobie kary porządkowej lub oświad-
czenia o rozwiązaniu umowy o pracę (opinia z 23 września 2010 r .) . Wyją-
tek dotyczy sytuacji, w której osoba biorąca udział w tych czynnościach 
zajmuje się w imieniu pracodawcy sprawami kadrowymi lub jest nią przed-
stawiciel organizacji związkowej, do której należy pracownik karany lub 
zwalniany .

W uzasadnieniu wymienionego stanowiska GIODO wskazał, że doku-
mentacja pracownicza – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu pro-
wadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej – jest prowadzo-
na w formie akt osobowych . Zawiera ona m .in . dokumenty dotyczące 
przebiegu zatrudnienia i związane z jego ustaniem .

Dokumentację taką należy uznać za zbiór danych osobowych, gdyż jest 
on zestawem posiadającym strukturę danych o charakterze osobowym, do-
stępnych według określonych kryteriów . A zatem przy przetwarzaniu (czyli 
np . zbieraniu czy udostępnianiu) należących do tego zbioru danych infor-
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macji o pracowniku trzeba stosować zasady określone w przepisach ustawy 
o ochronie danych osobowych . Zgodnie z nimi przetwarzanie danych jest 
dopuszczalne m .in . wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to 
zgodę lub zezwala na to szczególny przepis prawa (art . 23 ust . 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych) . Każda osoba, która jest dopuszczona do 
przetwarzania danych osobowych, powinna mieć do tego upoważnienie wy-
dane przez administratora danych (w tym przypadku pracodawcę) . Nato-
miast każdy, kto przetwarza dane osobowe, ma obowiązek dołożenia szcze-
gólnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą 
(art . 26 ust . 1 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Skoro zatem udostępnianie innym pracownikom informacji o karach po-
rządkowych nałożonych na osobę zatrudnioną czy o rozwiązaniu z nią umo-
wy o pracę odbywa się bez zgody tej osoby i nie znajduje uzasadnienia 
w przepisach prawa, m .in . w żadnym przepisie Kodeksu pracy, to jest dzia-
łaniem bez podstaw prawnych . Jest naruszeniem prawa do ochrony danych 
osobowych pracownika oraz może narażać pracodawcę na zarzut naruszenia 
dóbr osobistych zatrudnionego .

Nieuzasadnione jest więc udostępnienie przedstawicielowi związków 
zawodowych informacji o przyczynach rozwiązania z pracownikiem umo-
wy o pracę w przypadku, gdy nie jest on zrzeszony w tym związku, 
a związek ten – pomimo braku przynależności do niego – nie chroni jego 
praw pracowniczych . Na pracodawcy nie ciążą wówczas wskazane 
w przepisach prawa pracy obowiązki konsultowania się z organizacją 
związkową .

Pracodawca nie może udostępniać związkowi zawodo-
wemu informacji o przyczynach rozwiązania umowy o pra-
cę, jeżeli zwalniany pracownik nie jest członkiem związku.

Niezgodne z prawem jest też wręczenie pracownikowi informacji o nało-
żeniu na niego kary porządkowej w obecności innych pracowników, do któ-
rych obowiązków nie należy zajmowanie się z upoważnienia pracodawcy 
sprawami kadrowymi . Osoby obecne w charakterze świadków dokonywania 
określonych czynności (w tym przypadku wręczenia pisma z informacją 
o nałożeniu kary porządkowej) nabywają bowiem o nich wiedzę . A zatem 
nie powinni być to pracownicy, których upoważnienie do przetwarzania da-
nych nie obejmuje dostępu do informacji, których czynności dotyczą .
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W orzecznictwie sądowym w sprawie odnoszącej się do wymierzenia 
kary porządkowej uznano wprawdzie, że zgodne zeznania osób obecnych ze 
strony pracodawcy przy tej czynności, potwierdzone notatką sporządzoną 
przez jedną z tych osób, świadczą o prawidłowym zawiadomieniu o nałoże-
niu kary nagany, mimo że pracownik nie przyjął pisma, o którym wiedział, 
że zawiera informację o ukaraniu (wyrok SN z 29 czerwca 2000 r ., I PKN 
716/99, OSNP 2002/1/10, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl), ale w podob-
nych sytuacjach pracodawca powinien pamiętać, że przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych nakładają na niego jako administratora da-
nych obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony intere-
sów osób, których dane dotyczą, oraz dopuszczenia do przetwarzania da-
nych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie (art . 26 ust . 1 
i art . 37 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Możliwości pozyskiwania dodatkowych informacji o pracownikach  
lub kandydatach do pracy

W praktyce występują często sytuacje, w których pracodawca w celu zapew-
nienia zatrudnienia czy też utrzymania w zatrudnieniu osoby dającej gwa-
rancję uczciwości i profesjonalizmu będzie zmuszony do pozyskania innych 
jeszcze danych osobowych niż te, które zostały wymienione w art . 221 k .p ., 
niejednokrotnie nie legitymując się szczególnym przepisem prawa, dającym 
mu ku temu podstawy, a wyłącznie prawnie usprawiedliwionym celem .

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej 
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej . Osobą możliwą do zi-
dentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfika-
cyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne 
(art . 6 ust . 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Danymi osobowymi są nie tylko takie dane, które od razu ze względu na 
swoją specyfikę i treść dają podstawy do bezpośredniego określenia tożsa-
mości konkretnej osoby, ale również takie, które choć bezpośrednio nie 
wskazują, że mogą pochodzić od tej i tylko tej osoby, to jednak na ich pod-
stawie podanie tożsamości osoby zainteresowanej jest możliwe . Tego rodza-
ju „pośrednie” dane osobowe zwykle wymagają odpowiednich nakładów 
i środków, sprzętu, specjalistycznej wiedzy itp ., potrzebnych do ustalenia 
tożsamości osoby, przy czym sam fakt korzystania z różnego rodzaju metod 
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identyfikacji w żaden sposób nie wpływa na ich osobisty walor i nie odbie-
ra im przymiotu danych osobowych, pod jednym warunkiem, że określenie 
tożsamości osoby nie wymaga nadmiernych nakładów (kosztów, czasu lub 
działań), co wynika z art . 6 ust . 3 ustawy o ochronie danych osobowych .

Numerami identyfikującymi osobę są:
■■ numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności  

(PESEL),
■■ numer dowodu osobistego czy paszportu .

Z kolei czynnikami określającymi cechy osoby mogą być m .in .:
■■ elementy tworzące cechy fizjologiczne:

– wygląd zewnętrzny (zaliczany do kategorii cech fizycznych),
– struktura DNA i zapis kodu genetycznego,
– grupa krwi;

■■ status majątkowy (cechy ekonomiczne);
■■ cechy zaliczane do umysłowych, kulturowych lub społecznych, np .:

– pochodzenie,
– poglądy polityczne,
– przekonania religijne, wyznaniowe lub filozoficzne,
– przynależność organizacyjna lub związkowa .

Informacje o osobie, aby mogły zostać uznane za dane 
osobowe, muszą bezpośrednio lub pośrednio ją identyfi-
kować.

Dane biometryczne

Linie papilarne z uwagi na swoją niepowtarzalność stanowią cechę fizyczną 
osoby, umożliwiającą jej identyfikację i jako takie tworzą szerszą grupę da-
nych biometrycznych, mających walor danych osobowych, w rozumieniu 
art . 6 ustawy o ochronie danych osobowych (podobnie jest w przypadku 
wzoru siatkówki oka) . Choć bezpośrednio nie wskazują, że mogą pochodzić 
od tej i tylko tej osoby, to jednak na ich podstawie podanie tożsamości oso-
by zainteresowanej jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniej metody 
identyfikacji .

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 1 grudnia 
2009 r ., I OSK 249/09, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl), wyrażona na proś-
bę pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie 
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jego danych osobowych (linii papilarnych), narusza prawa pracownika 
i swobodę wyrażenia przez niego woli . Za tak sformułowanym stanowiskiem 
przemawia zależność pracownika od pracodawcy . ( . . .) Brak równowagi 
w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowol-
ność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych 
(biometrycznych) . Uznanie faktu wyrażenia zgody przez pracownika, jako 
okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wska-
zane w art . 221 k .p ., stanowiłoby obejście tego przepisu . Dlatego nie jest 
dopuszczalne żądanie od pracownika danych biometrycznych .

Informacje o niekaralności

Na podstawie ustawy z 24 maja 2000 r . o Krajowym Rejestrze Karnym 
(j .t . Dz .U . z 2012 r . poz . 654; ost . zm . Dz .U . z 2012 r . poz . 1514) został utwo-
rzony Krajowy Rejestr Karny (KRK) . Dane osobowe, wynikające z prowa-
dzonych postępowań karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykro-
czenia oraz w sprawach nieletnich, zgromadzone zostały w tym rejestrze . 
Do prowadzenia takiego rejestru powołano podległą Ministrowi Sprawiedli-
wości państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Biuro Informacyjne 
Krajowego Rejestru Karnego” .

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się m .in . dane o osobach:
■■ prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
■■ przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie 

karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
■■ przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w spra-

wach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
■■ będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy 

państw obcych,
■■ wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w spra-

wach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
■■ prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
■■ poszukiwanych listem gończym,
■■ tymczasowo aresztowanych .

Poza organami państwowymi, takimi jak np .: Prezydent RP, Marszałek 
Sejmu, Marszałek Senatu, sądy, prokuratorzy, prawo do uzyskania informa-
cji o osobach, których dane osobowe zostały zgromadzone w KRK, przysłu-
guje m .in . pracodawcom . Mogą oni uzyskiwać informacje wyłącznie w za-
kresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów 
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ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, 
a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wy-
konywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej .

W pozostałych przypadkach, w których brak jest podstawy ustawowej dla 
wymogu niekaralności pracowników, pracodawca nie może samodzielnie 
wystąpić do KRK o uzyskanie informacji o pracownikach lub kandydatach 
do pracy .

Z uwagi jednak na to, że każdemu przysługuje prawo do uzyskania infor-
macji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w KRK, a – co za tym idzie 
– osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzo-
nych w KRK, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich 
zapisów dotyczących tej osoby . Z powyższego wynika, że o takie informa-
cje mogą wystąpić sami pracownicy (kandydaci) .

Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są 
zgromadzone w KRK, zapytanie lub wniosek zwraca się wnioskodawcy lub 
podmiotowi zapytującemu w jego imieniu ze stwierdzeniem, że osoba nie 
figuruje w rejestrze .

Jeżeli natomiast dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wnio-
sek, są zgromadzone w KRK, informacji o osobie udziela się po uzyskaniu 
szczegółowych danych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego .

W informacji o osobie z KRK, poza danymi personalnymi, zamieszcza 
się m .in . następujące informacje:

■■ nazwę organu orzekającego,
■■ datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia,
■■ sygnaturę akt sprawy,
■■ kwalifikację prawną czynu zabronionego oraz podstawę prawną orzeczo-

nych kar, środków karnych, środków zabezpieczających, dozoru kuratora, 
nałożonych obowiązków, warunkowego umorzenia postępowania karnego,

■■ orzeczone kary, środki karne, środki zabezpieczające, dozór kuratora, obo-
wiązki, warunkowe umorzenie postępowania z podaniem okresu próby .
Należy pamiętać, że pracodawca nie może wprost zażądać tych danych 

od kandydatów (pracowników) .
W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których 

pracownicy będą mogli mieć dostęp np . do kont bankowych kontrahentów, 
do szczególnie ważnych tajemnic przedsiębiorstwa, których ujawnienie mo-
głoby dla pracodawcy oznaczać bardzo poważne straty finansowe, praco-
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dawcy wolno akcentować charakter pracy i zakres odpowiedzialności, 
a osoby aplikujące o zatrudnienie czy też już zatrudnione mogą z własnej 
inicjatywy dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające ich przydatność 
na dane stanowisko pracy .

Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2008 r . (I PK 37/08, OSNP 
2010/1–2/4, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) wykluczył natomiast prawną 
możliwość wydania pracownikowi polecenia służbowego nakładającego na 
pracownika obowiązek udzielenia innych informacji (danych osobowych) 
niewymienionych w art . 221 § 1 i 2 k .p . lub w odrębnych przepisach (art . 221 
§ 4 k .p .) .

Zdaniem Sądu Najwyższego odmowa udzielenia przez pracownika infor-
macji przewidzianych w art . 221 k .p . jest naruszeniem jego obowiązków pra-
cowniczych i – w zależności od okoliczności – uzasadnia zastosowanie 
sankcji przewidzianych prawem pracy . Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy 
pracownik bezzasadnie odmawia podania informacji, mimo że zobowiązuje 
go do tego ten przepis ustawowy . Nie może więc dla pracownika wywoływać 
negatywnych konsekwencji jego zachowanie polegające na odmowie udzie-
lenia informacji, których nie wymaga od niego ustawa .

Dane służbowe jako szczególna kategoria danych osobowych

Bardzo często pracodawcy zamieszczają na stronach internetowych nazwi-
ska pracowników, ich stanowiska pracy, służbowe adresy e-mailowe, telefo-
ny służbowe i komórkowe . Działania takie nie są zabronione .

W ocenie GIODO informacje o pracowniku, takie jak np . jego imię i na-
zwisko czy służbowy adres e-mailowy, są ściśle związane z życiem zawodo-
wym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych .

Dane te mogą być wykorzystywane (udostępniane) przez pracodawcę 
nawet bez zgody pracownika, którego one dotyczą . Wskazuje na to również 
stanowisko w tej kwestii zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 19 listo-
pada 2003 r . (I PK 590/02, OSNP 2004/20/351, patrz: www .ekspert3 .infor-
lex .pl), że nazwisko i imię jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpo-
znawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może 
być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem in-
nego dobra osobistego, np . czci, prywatności lub godności osobistej . 
Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego 
zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest 
usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi 
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z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności 
pracownika . Sąd Najwyższy w wyroku tym wskazał także, że najistotniej-
szym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjono-
wanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – kon-
trahentami, klientami ( . . .) . Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony 
możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone sta-
nowiska w ramach instytucji . Przeciwne stanowisko prowadziłoby do spa-
raliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodaw-
cy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw 
pracownika . ( . . .) Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach 
w zakładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach 
sporządzanych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytu-
cjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką 
są one zasadniczo jawne .

Pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika na ujaw-
nienie jego imienia i nazwiska czy służbowego e-maila lub 
telefonu, gdyż są ściśle związane z życiem zawodowym 
pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków 
służbowych.

Kwestia udostępnienia służbowego adresu e-mailowego w związku z peł-
nionymi funkcjami służbowymi nie może zatem być uznana za naruszenie 
obowiązujących zasad ochrony danych osobowych zawartych w ustawie .

Udostępnianie danych pracowników podmiotowi zewnętrznemu

W ramach przedsiębiorstw międzynarodowych mających swoje przedstawi-
cielstwa w Polsce wprowadzane są globalne systemy kadrowe, w których 
zostają uwidocznione dane osobowe wszystkich pracowników danego pra-
codawcy pracujących na świecie . Taka praktyka jest jak najbardziej dopusz-
czalna, ale wymaga postępowania zgodnego z ustawą o ochronie danych 
osobowych .

Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera szczególnych przepi-
sów regulujących przekazywanie danych osobowych do państw należących 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a więc Unii Europej-
skiej, Norwegii i Islandii . Tak więc przekazywanie danych osobowych 
z Polski do państwa należącego do EOG traktowane jest tak jak przekazy-
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wanie danych na terytorium Polski, czyli na zasadach i w formach przewi-
dzianych przez ustawę o ochronie danych osobowych między podmiotami 
działającymi na obszarze naszego kraju . Podlega więc ogólnym zasadom 
przetwarzania danych osobowych ustalonych przez ustawę o ochronie da-
nych osobowych .

Przekazywanie danych do państwa trzeciego, nienależącego do EOG, 
może nastąpić, jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium od-
powiedni poziom ochrony danych osobowych (art . 47 ustawy o ochronie 
danych osobowych) .

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Legalną drogą udostępnienia danych osobowych pracowników jest możli-
wość zawarcia przez administratora danych osobowych umowy o powierze-
nie przetwarzania danych osobowych (art . 31 ustawy o ochronie danych oso-
bowych) .

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze 
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych . Mamy wówczas do czy-
nienia ze zleceniem „na zewnątrz” przetwarzania danych, którego przed-
miotem nie muszą być wszystkie procedury składające się na pojęcie „prze-
twarzanie” . Zlecić można np . samo tylko utrwalanie danych i ich 
przechowywanie w systemie elektronicznym .

Należy pamiętać, że umowa taka powinna być zawarta w każdym przy-
padku powierzania danych osobowych pracowników do przetwarzania na 
zewnątrz . Ma to szczególne znaczenie w przypadku tzw . zewnętrznej obsłu-
gi kadrowo-płacowej .

Umowa o przetwarzanie danych osobowych powinna określać co naj-
mniej zakres i cel przetwarzania danych osobowych . Przetwarzający (pod-
miot zewnętrzny) jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania da-
nych osobowych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych .

Pracodawca przekazujący innemu podmiotowi dane 
osobowe pracowników do przetwarzania powinien za-
wrzeć z nim umowę o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych.

Mając na względzie zakres obowiązków wynikających z powyższych 
przepisów, można wyznaczyć następujący katalog obowiązków przetwarza-
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jącego w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych . Prze-
twarzający zobowiązany jest do:

■■ stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych będących przedmiotem przetwarzania,

■■ sporządzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz 
środki zabezpieczające,

■■ wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego 
przestrzeganie zasad ochrony, chyba że sam wykonuje te czynności .
W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia zbio-

rów danych odpowiedzialność przetwarzającego jest taka sama jak admini-
stratora danych osobowych . Zakres odpowiedzialności administratora da-
nych i przetwarzającego w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych został 
zrównany .

Udostępnianie danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, nie-
należącego do EOG, należy wypełnić obowiązki nałożone przepisami roz-
działu 7 ustawy o ochronie danych osobowych .

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, 
jeżeli państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni po-
ziom ochrony danych osobowych (art . 47 ustawy o ochronie danych osobo-
wych) . 

Administrator danych może przekazać dane osobowe do państwa trzecie-
go, jeżeli:

■■ osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie,
■■ przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między administrato-

rem danych a osobą, której dane dotyczą, lub jest podejmowane na jej 
życzenie,

■■ przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie 
osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym 
podmiotem,

■■ przekazanie jest niezbędne ze względu na dobro publiczne lub do wyka-
zania zasadności roszczeń prawnych,

■■ przekazanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, któ-
rej dane dotyczą,

■■ dane są ogólnie dostępne .
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Jeżeli jednak żadna ze wskazanych przesłanek nie jest lub ze względów 
techniczno-organizacyjnych nie może zostać spełniona, przekazanie danych 
może mieć miejsce tylko po uzyskaniu zgody GIODO, pod warunkiem że 
administrator danych zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie 
ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą  
(art . 48 ustawy o ochronie danych osobowych) .

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, 
które nie zapewnia odpowiednich gwarancji ochrony  
danych osobowych, jest możliwe tylko za zgodą  
GIODO.

Zgoda GIODO nie legalizuje wcześniejszego przekazywania danych oso-
bowych . GIODO, rozpatrując wniosek o wyrażenie zgody na przekazywa-
nie danych, musi ocenić, czy administrator danych zapewnia odpowiednie 
zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą .

Mobbing i jego skutki

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skie-
rowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników (art . 943 § 2 k .p .) .

Definicja ta zawiera określenia mogące wywoływać wątpliwości inter-
pretacyjne . Z tego powodu szczególnie cenne są te orzeczenia Sądu Naj-
wyższego, które mają charakter wykładni przepisów .

Do stwierdzenia mobbingu ( . . .) nie jest wymagane wykazanie umyślnego 
zamiaru wywołania rozstroju zdrowia u pracownika poddanego temu zaka-
zanemu zachowaniu się mobbera, co oznacza, że za mobbing mogą być 
uznane wszelkie bezprawne, także nieumyślne, działania lub zachowania 
mobbera dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, które wyczer-
pują ustawowe znamiona mobbingu, a w szczególności wywołały rozstrój 
zdrowia u pracownika ( . . .) (wyrok SN z 16 marca 2010 r ., I PK 203/09, nie-
publ ., patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) .



12 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl20

Badanie i ocena subiektywnych odczuć osoby mobbingowanej nie może 
stanowić podstawy do ustalania odpowiedzialności mobbingowej . Uznanie 
określonego zachowania za mobbing nie wymaga ani stwierdzenia po stro-
nie prześladowcy działania ukierunkowanego na osiągnięcie celu (zamiaru), 
ani wystąpienia skutku . Wystarczy, że pracownik był obiektem oddziaływa-
nia, które według obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące 
jeden ze skutków określonych w art . 943 § 2 k .p .

Przy ocenie tej przesłanki niezbędne jest stworzenie obiektywnego wzorca 
„ofiary rozsądnej”, co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminować przypadki 
wynikające z nadmiernej wrażliwości pracownika bądź braku takiej wrażliwo-
ści . Nie można przy tym zapomnieć o tym, że niezależnie od źródła patolo-
gicznego konfliktu (z przełożonym, ze współpracownikiem czy z podwład-
nym) w procesie mobbingu nie musi uczestniczyć wyłącznie pracodawca lub 
organ zarządzający . Uczestniczą w nim zazwyczaj zarówno bezpośredni prze-
łożony, jak i współpracownicy z zakładu pracy . Teoretycznie mogą uczestni-
czyć również osoby spoza zakładu pracy (np . małżonek lub dorosłe dziecko 
właściciela zakładu czy ściśle współpracujący z pracodawcą kluczowy kontra-
hent) . Dlatego określone w art . 943 § 2 k .p . działania i zachowania wypełniają-
ce cechy mobbingu odnoszą się zarówno do pracodawcy, jak i innych osób .

Izolacja pracownika w grupie współpracowników nie stanowi autono-
micznej cechy mobbingu . Tylko izolacja w grupie pracowniczej będąca na-
stępstwem działań polegających na negatywnych zachowaniach objętych 
dyspozycją tej normy (nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie)  
uzasadnia zaistnienie mobbingu . Jeśli natomiast jest ona reakcją na nagan-
ne zachowania pracownika w stosunku do swoich współpracowników, to  
nie ma podstaw, aby działaniom polegającym na unikaniu kontaktów z ta-
kim pracownikiem przypisywać znamiona mobbingu (wyrok SN z 14 listo-
pada 2008 r ., II PK 88/08, OSNP 2010/9–10/114, patrz: www .ekspert3 .infor-
lex .pl) .

Podobnie nie oznacza stosowania przez pracodawcę mobbingu towa-
rzysząca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napięcia psy-
chicznego wśród załogi zakładu pracy. W takim przypadku dla oceny, czy 
doszło do uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracowni-
ka w celu wyeliminowania go z zespołu pracowników, mają znaczenie takie 
okoliczności, jak informacja pracodawcy o zamierzonych zwolnieniach, 
o możliwościach przejścia na wcześniejszą emeryturę lub uzyskania świad-
czenia przedemerytalnego i wprowadzenie specjalnych świadczeń dla pra-
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cowników, którzy w określonym terminie zdecydują się na odejście z pracy 
(wyrok SN z 20 marca 2007 r ., II PK 221/06, OSNP 2008/9–10/122, patrz: 
www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Prawne konsekwencje mobbingu ponosi wyłącznie pracodawca i to za-
równo wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań 
względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i za-
chowania pracowników względem siebie bądź ich w ogóle nie dostrzegał .

Pracodawca ponosi konsekwencje mobbingu także wte-
dy, gdy toleruje tego typu zachowania pracowników.

Pracodawca odpowiada zatem zarówno za czynne znęcanie się nad pra-
cownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania wy-
stępowaniu zachowań mobbingowych innych osób .

Roszczenia pracownika

Na podstawie Kodeksu pracy pracownikowi przysługują w pierwszej kolej-
ności 2 roszczenia o:

■■ zadośćuczynienie pieniężne,
■■ odszkodowanie .

Dochodzenie każdego z tych roszczeń wymaga wystąpienia określonych 
przesłanek . Pierwszą, podstawową i oczywistą jest udowodnienie przez 
pracownika wystąpienia zjawiska mobbingu . Aby pracownik mógł docho-
dzić zadośćuczynienia pieniężnego, stosunek pracy może jeszcze trwać . 
Konieczną przesłanką jest wystąpienie rozstroju zdrowia oraz wykazanie 
przez pracownika istnienia adekwatnego związku przyczynowego między 
zdarzeniami, które miały miejsce w ramach stosunku pracy, a stwierdzo-
nym i udokumentowanym rozstrojem zdrowia . Roszczenie ofiary mobbingu 
tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ( . . .) wymaga 
udowodnienia przez poszkodowanego skutku mobbingu w postaci rozstroju 
zdrowia (wyrok SN z 7 maja 2009 r ., III PK 2/09, OSNP 2011/1–2/5) .

Prawo do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę służy pra-
cownikowi od pracodawcy pod warunkiem doznania rozstroju zdrowia 
kwalifikowanego w kategoriach medycznych . Nie jest w tym przypadku 
wystarczające wykazanie następstw w sferze psychicznej poszkodowane-
go, takich jak: uczucie smutku, przygnębienia, żalu i innych negatywnych 
emocji .
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W przypadku dochodzenia odszkodowania to pracownik ma być stroną 
rozwiązującą umowę o pracę (z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub 
nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia) . Oświadczenie pracownika 
powinno nastąpić na piśmie, a mobbing powinien być przez niego wskaza-
ny w treści oświadczenia woli rozwiązującego umowę jako jego przyczyna .

Podstawą rozwiązania umowy o pracę może być mobbing stosowany 
przez pracodawcę lub naruszenie przez niego obowiązku zapobiegania 
mobbingowi . Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika może nastąpić 
za wypowiedzeniem (art . 30 § 1 pkt 2 k .p .) lub bez wypowiedzenia, jeżeli 
zachowanie pracodawcy może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie 
obowiązków wobec pracownika wskazane w art . 55 § 11 k .p . (wyrok SN  
z 7 grudnia 2006 r ., I PK 123/06, OSNP 2008/1–2/14, patrz: www .ekspert3 .
inforlex .pl) .

Naruszenie przez pracodawcę obowiązku zapobiegania 
mobbingowi może być podstawą rozwiązania umowy 
o pracę przez pracownika.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przewidzianym 
w art . 55 § 11 k .p . oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy powinno 
zostać złożone w terminie 1 miesiąca od zaistnienia mobbingu (art . 55 § 2 
k .p . w zw . z art . 52 § 2 k .p .) . Ponieważ mobbing ma charakter ciągły, termin 
ten należy liczyć od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowa-
nie (wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r ., I PK 54/06, OSNP 2007/15–16/219, 
patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Przesłanką dochodzenia odszkodowania z art . 943 § 4 k .p . jest rozwiąza-
nie przez pracownika umowy o pracę wskutek mobbingu; nie jest natomiast 
warunkiem domagania się odszkodowania przez pracownika, aby rozwiąza-
nie nastąpiło z powodu mobbingu jako wyłącznej przyczyny (wyrok SN  
z 6 lutego 2009 r ., I PK 147/08, OSNP 2010/17–18/209) .

Przykład

Pracownik Piotr C. od 1 marca 2010 r. był zatrudniony u pozwanego byłego praco-
dawcy Cerpol Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na róż-
nych stanowiskach pracy. Z dniem 1 maja 2012 r. objął funkcję wicedyrektora fabryki
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w Olsztynie. Od samego początku nie układała się należycie współpraca z Janem S. 
– dyrektorem fabryki, który do 1 maja 2012 r. nie miał zastępcy i o wszystkim sam 
decydował. Pracował w fabryce w Olsztynie od 1998 r. Dyrektorem był od 2005 r. Fa-
bryka w Olsztynie była jednak zdaniem zarządu spółki źle zarządzana, ale z uwagi na 
to, że Jan S. był przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej, pracodawca 
nie decydował się na żadne zmiany kadrowe na tym stanowisku. Pośrednim rozwią-
zaniem było zatrudnienie wicedyrektora, który miał współdecydować z dyrektorem 
w strategicznych sprawach. Jan S. podważał publicznie kompetencje i autorytet Pio-
tra C., kwestionował jego decyzje, anulował polecenia wydane pracownikom, którym 
powtarzał, że to on jest dyrektorem i tylko jego mają słuchać. Przetrzymywał kore-
spondencję, nie pokazując jej swojemu zastępcy, co niejednokrotnie doprowadzało 
do opóźnień w czynnościach, które były przedmiotem korespondencji. Wyśmiewał do 
podwładnych wadę wymowy Piotra C., która była prawie niezauważalna, ale parodio-
wanie jego sposobu mówienia było częstą praktyką dyrektora. Piotr C. wystosował 
kilka pism do zarządu Cerpol Sp. z o.o., informując o tej sytuacji, że nie jest w stanie 
w takich warunkach realizować stawianych mu celów, prosił o podjęcie działań, które 
pozwolą mu na załatwianie spraw biznesowych i podejmowanie autonomicznych 
decyzji. Poza kilkoma rozmowami przeprowadzonymi przez dyrektora personalne-
go z Janem S. żadne inne działania nie zostały podjęte. Zamiast tego zarząd Cerpol  
Sp. z o.o. podjął decyzję o sprzedaży połowy fabryki w Olsztynie firmie Rawex  
Sp. z o.o. Po 2 miesiącach od przejęcia pracowników Piotr C. wypowiedział umowę 
o pracę, która obecnie łączyła go już z Rawex Sp. z o.o. W wypowiedzeniu wskazał, że 
przyczyną rozwiązania umowy jest mobbing. Radca prawny Rawex Sp. z o.o. stwier-
dził, że jest to wadliwe, gdyż podczas pracy dla tego pracodawcy mobbing nie miał 
miejsca, bowiem Jan S. dowiedziawszy się o planowanej zmianie właściciela fabryki, 
rozwiązał umowę za porozumieniem stron jeszcze z poprzednim pracodawcą, otrzy-
mując bardzo wysoką 12-miesięczną odprawę.
Piotr C. będzie mógł dochodzić od poprzedniego pracodawcy roszczeń związanych 
z mobbingiem, gdyż pracownik może domagać się od byłego pracodawcy na pod-
stawie art. 943 § 4 k.p. odszkodowania za stosowanie wobec niego mobbingu także 
wówczas, gdy stosunek pracy został rozwiązany w czasie zatrudnienia u nowego 
pracodawcy, po przejściu zakładu pracy na podstawie art. 231 k.p.
Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części za-
kładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiada-
ją solidarnie (art. 231 k.p.). Przytoczona regulacja prawna może być interpretowana
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w ten sposób, że na nowego pracodawcę przechodzi również obowiązek wypłace-
nia odszkodowania za mobbing, którego ofiarą był przejęty pracownik u dotychcza-
sowego pracodawcy, zanim doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na 
nowego pracodawcę (i przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę). Z uwagi 
na zachowaną przedmiotową ciągłość stosunku pracy (przejście pracownika do 
nowego pracodawcy oznacza jedynie zmianę podmiotową po stronie podmiotu za-
trudniającego, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich dotychczasowych praw 
i obowiązków stron stosunku pracy) pracownik może rozwiązać umowę o pracę 
z nowym pracodawcą wskutek mobbingu stosowanego przez dotychczasowego 
pracodawcę. A ponieważ za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powsta-
łe przed przejściem na niego części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotych-
czasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie – mimo rozwiązania umowy 
o pracę z powodu mobbingu z nowym pracodawcą – pracownik może dochodzić 
odszkodowania od dotychczasowego pracodawcy. Skoro dotychczasowy i nowy 
pracodawca odpowiadają solidarnie, to pracownik poszkodowany w wyniku rozwią-
zania umowy o pracę wskutek mobbingu może wybrać sobie dłużnika, od którego 
będzie dochodził odszkodowania (art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, dalej: k.c., w zw. z art. 300 k.p.). Jeżeli mobbing miał miejsce u dotychcza-
sowego pracodawcy, wiele względów (nie tylko faktycznych, ale także odnoszących 
się do zasad słuszności i poczucia sprawiedliwości) przemawia za dochodzeniem 
odszkodowania od tego, kto faktycznie naruszył obowiązek przeciwdziałania mob-
bingowi.

Odszkodowania na podstawie art . 943 § 4 k .p . nie może dochodzić pra-
cownik:

■■ który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron,
■■ z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę (z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia),
■■ który co prawda rozwiązał umowę o pracę (z zachowaniem okresu wypo-

wiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia), ale wskazał inne 
przyczyny tej decyzji .
Niezłożenie przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy 

o pracę z powodu mobbingu (art . 943 § 5 k .p .) jest co prawda przeszkodą 
formalną w przypadku domagania się odszkodowania, o jakim mowa  
w art . 943 § 4 k .p ., nie wyklucza jednak dochodzenia roszczeń odszkodo-
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wawczych z tytułu mobbingu na zasadach ogólnych, czyli na podstawie  
art . 415 i nast . k .c ., regulujących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
czynem niedozwolonym . Decydując się na dochodzenie odszkodowania na 
zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego), pracownik musi 
udowodnić wszystkie okoliczności dotyczące stosowania wobec niego mob-
bingu .

Roszczenia cywilnoprawne

Mobbing zawsze prowadzi do naruszenia dóbr osobistych pracownika, tak 
więc poza opisanymi wcześniej roszczeniami regulowanymi przez Kodeks 
pracy za dopuszczalne uważa się dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych 
(art . 24 k .c ., art . 448 k .c . stosowane za pośrednictwem art . 300 k .p .), z wy-
jątkiem roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wy-
wołaną rozstrojem zdrowia oraz o odszkodowanie, gdyż zostały one w spo-
sób wyczerpujący uregulowane przepisami prawa pracy .

Pracownik może wystąpić przeciwko swojemu prześladowcy (a więc 
albo bezpośrednio przeciwko pracodawcy, albo przeciwko innej osobie nę-
kającej pracownika w miejscu pracy, co również może obciążać pracodawcę 
w związku z naruszeniem przez niego obowiązku przeciwdziałania mob-
bingowi – art . 943 § 1 k .p .), z roszczeniami wywodzonymi bezpośrednio 
z przepisów prawa cywilnego, w szczególności:

■■ o ustalenie, że ma (lub miał) miejsce mobbing jako zdarzenie prawotwór-
cze, powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie prześla-
dowcy (art . 189 ustawy z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania 
cywilnego, j .t . Dz .U . z 2014 r . poz . 101; ost . zm . Dz .U . z 2014 r . poz . 945),

■■ o zaniechanie naruszania dóbr osobistych pracownika w związku z mob-
bingiem (art . 24 § 1 zdanie pierwsze k .c .),

■■ o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia 
dóbr osobistych, w szczególności przez złożenie oświadczenia o odpo-
wiedniej treści i w odpowiedniej formie (art . 24 § 1 zdanie drugie k .c .),

■■ o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek naruszenia 
dóbr osobistych lub o zapłatę odpowiedniej sumy na wskazany cel spo-
łeczny (art . 24 § 1 zdanie trzecie i art . 448 k .c .),

■■ o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych (art . 24 
§ 2 oraz art . 415 i nast . k .c .),

■■ o naprawienie szkody wyrządzonej rozstrojem zdrowia spowodowanego 
mobbingiem (art . 444 k .c .) .
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Podsumowanie

Mimo wprowadzenia do Kodeksu pracy definicji mobbingu oraz regulacji 
dotyczącej niektórych (w istocie tylko dwóch – według art . 943 § 3 i 4 k .p .) 
roszczeń przysługujących pracownikowi w związku z dopuszczeniem się 
przez pracodawcę mobbingu (ewentualnie z brakiem podjęcia stosownych 
działań przeciwdziałających mobbingowi stosowanemu przez współpra-
cowników), pracodawca może odpowiadać za szkodę wyrządzoną działa-
niami mobbingowymi na zasadach ogólnych, w szczególności na podsta-
wie art . 415 i nast . k .c ., które regulują odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną zawinionym i bezprawnym działaniem o charakterze czynu 
niedozwolonego .

Kodyfikacja mobbingu nie może jednak być traktowane jako sytuacja, 
w której doszło do ograniczenia ( . . .) możliwości dochodzenia przez po-
szkodowanego pracownika odszkodowania . Nie można przyjąć, że w obec-
nym stanie prawnym pracownik ma mniejsze możliwości i szanse docho-
dzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu szkody majątkowej 
wyrządzonej mu w wyniku stosowania mobbingu niż przed regulacją tej 
instytucji w Kodeksie pracy (wyrok SN z 2 października 2009 r ., II PK 
105/09, niepubl .) .

Są to roszczenia zarówno majątkowe (odszkodowanie, zadośćuczynie-
nie), jak i niemajątkowe (roszczenia o zaniechanie działania zagrażające-
go dobru osobistemu, roszczenia o zaniechanie działania naruszającego 
dobro osobiste lub roszczenia o dopełnienie czynności potrzebnych do 
usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego, w szczególności złożenia 
stosownego oświadczenia) . Wybór sposobu ochrony należy do poszkodo-
wanego .

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania 
w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej 
niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odręb-
nych przepisów (art . 183d k .p .) . Przesłanką obowiązku odszkodowawcze-
go pracodawcy jest naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnie-
niu .
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Określanie wysokości odszkodowania

Dolna granica została ustalona na poziomie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, które reguluje ustawa z 10 października 2002 r . o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz .U . Nr 200, poz . 1679; ost . zm . Dz .U . z 2005 r .  
Nr 157, poz . 1314) . Kodeks pracy nie wskazuje górnego pułapu dla odszko-
dowania należnego osobie, wobec której naruszono zasadę równości w za-
trudnieniu .

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia „naruszenie 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu”, odróżniając ją od pojęcia dys-
kryminacji . W ocenie Sądu Najwyższego naruszenie zasady równego trak-
towania staje się dyskryminacją wówczas, gdy podstawą różnicowania sytu-
acji pracowników jest zabronione kryterium . Tak więc wyróżnienie 
dyskryminacji, jako postaci nierównego traktowania, służy przeciwdziała-
niu najbardziej nagannym i szkodliwym społecznie przejawom nierównego 
traktowania . Uzasadnia to wdrożenie takich szczególnych rozwiązań praw-
nych służących zwalczaniu tego rodzaju nierówności, jak konstrukcja dys-
kryminacji bezpośredniej i pośredniej (art . 183a § 4 k .p .), zachęcania do 
nierównego traktowania z wyżej wymienionych powodów (art . 183a § 5 pkt 1 
w zw . z art . 183a § 2 k .p .), molestowania (art . 183a § 5 pkt 2 i § 6 k .p .), szcze-
gólnego rozkładu ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację (art . 183b  
§ 1 k .p .) i inne (wyrok SN z 18 sierpnia 2009 r ., I PK 28/09, niepubl ., patrz: 
www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Wykładnia ta w praktyce może przełożyć się na wysokość zasądzanych od 
pracodawców odszkodowań w przypadku naruszenia zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu w tym znaczeniu, że odszkodowania zasądzane za dys-
kryminację jako „kwalifikowaną postać naruszenia zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu” mogą być wyższe z uwagi na cel tego odszkodowania .

Odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania powin-
no być:

■■ skuteczne,
■■ proporcjonalne,
■■ odstraszające .

Odszkodowanie ma wyrównywać uszczerbek poniesiony przez pracow-
nika . Powinna być zachowana odpowiednia proporcja między odszkodowa-
niem a naruszeniem przez pracodawcę obowiązku równego traktowania 
pracowników, a także odszkodowanie powinno działać prewencyjnie . Usta-
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lając jego wysokość, należy więc brać pod uwagę okoliczności dotyczące 
obu stron stosunku pracy, zwłaszcza do odszkodowania mającego wyrów-
nać szkodę niemajątkową pracownika, będącego zadośćuczynieniem za 
krzywdę .

Przepis art . 183d k .p . nie wprowadza wymagania zasądzenia odrębnego 
odszkodowania (zadośćuczynienia), jeżeli inne świadczenie lub odszkodo-
wanie przysługujące pracownikowi na podstawie prawa pracy lub Kodeksu 
cywilnego, wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, jest wystarcza-
jąco „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” .

Odszkodowanie, o którym mowa w art . 183d k .p ., obejmuje wyrównanie 
uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika . Jeżeli 
dyskryminacja pracownika nie powoduje szkody majątkowej lub szkoda ta 
jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to pracownik ma prawo do od-
szkodowania .

Przykład

Pracodawca przez 10 miesięcy nie wypłacał Agnieszce K. zatrudnionej na czas 
określony dodatku funkcyjnego w wysokości 2000 zł, mimo że zatrudniony na tym 
samym stanowisku mężczyzna otrzymuje taki dodatek. Agnieszka K. postanowiła wy-
stąpić na drogę sądową o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu w wysokości 40 000 zł. Na kwotę tę składało się wyliczenie 
różnicy w wysokości wynagrodzenia 10 x 2000 = 20 000 zł oraz 20 000 zł tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną dyskryminacją ze względu za płeć w za-
kresie wynagrodzenia, co pracownica postrzegała za szczególnie upokarzające. Na 
pierwszej rozprawie pracodawca oświadczył, że doszło już do wypłaty różnicy w wy-
nagrodzeniu w postaci dodatku funkcyjnego za 10 miesięcy w kwocie 20 000 zł, ale 
nie wyraził zgody na kwotę 20 000 zł tytułem zadośćuczynienia.
W tym przypadku, oceniając wysokość odszkodowania, trzeba będzie brać pod uwa-
gę także zachowanie pozwanego pracodawcy, który co prawda z opóźnieniem, ale 
jednak dobrowolnie zapłacił sporny dodatek za 10 miesięcy.

Sądy przyjmują, że pracownica nie może domagać się wyższego zadość-
uczynienia także dlatego, że zdarzenie wywołujące uszczerbek w jej do-
brach niemajątkowych miało charakter ciągły . Polegało ono bowiem na po-
wtarzającym się, jednorodzajowym zachowaniu pracodawcy w zawartym 
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okresie . Mamy wówczas do czynienia z jednym zdarzeniem, rozciągniętym 
w czasie, które jest podstawą do jednego zadośćuczynienia z art . 183d k .p . 
Tak samo jak przy jednorazowym akcie dyskryminacji, tak i w razie dyskry-
minacji o charakterze ciągłym nie jest wyłączona możliwość naprawienia 
szkody niemajątkowej przez odszkodowanie oparte na przepisach prawa cy-
wilnego .

Przyjęcie konstrukcji ciągłego zachowania pracodawcy nie oznacza, że 
w tym przypadku sytuacja poszkodowanego pracownika jest taka sama jak 
w razie zachowania jednorazowego . Czas trwania i liczbę naruszeń obowiąz-
ku równego traktowania pracowników należy bowiem wziąć pod uwagę przy 
ocenie właściwej wysokości zadośćuczynienia (wyrok SN z 7 stycznia 2009 r ., 
III PK 43/08, OSNP 2010/13–14/160, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie zasady równego traktowania

Ciężar dowodu wysokości należnego odszkodowania z art . 183d k .p . spoczy-
wa na powodzie – pracowniku (art . 6 i art . 471 k .c . w zw . z art . 300 k .p .) . 
Szczególny rozkład ciężaru dowodu, korzystny dla pracownika, przewidzia-
ny w art . 183b § 1 k .p ., dotyczy bowiem tylko bezprawności zachowania 
pracodawcy (dyskryminacji) .

Okoliczności pozwalające na uwolnienie się pracodawcy  
od odpowiedzialności

Odpowiedzialność odszkodowawcza nie jest uzależniona od winy praco-
dawcy . Poza przypadkami szczególnymi (molestowania, molestowania sek-
sualnego) pracodawca może dowieść, że działania podjęte przez niego mia-
ły obiektywne uzasadnienie i wówczas nie będzie można postawić mu 
zarzutu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu .

Przykład

Agata B. zarzuciła pracodawcy, że otrzymuje niższe wynagrodzenie od pracownika 
– mężczyzny zatrudnionego na takim samym stanowisku. Po uzyskaniu informacji 
od pracodawcy, że nie ma podstaw do podwyższenia jej wynagrodzenia, wystąpiła 
z pozwem do sądu pracy. Podczas postępowania na podstawie przedłożonych przez 
pracodawcę dowodów z dokumentów okazało się, że praca pracownika – mężczy-
zny połączona jest jeszcze z innym zakresem odpowiedzialności, o czym Agata B. nie
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wiedziała, a pracodawca na etapie rozmów przedsądowych poprzestał na ogólnym 
poinformowaniu jej, że praca wykonywana przez pracownika – mężczyznę, z którym 
się porównuje, nie jest jednakowej wartości. Sąd oddalił powództwo Agaty B., uza-
sadniając, że pracodawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek do wprowadzania 
zróżnicowania płacowego w przypadku pracowników wykonujących różną pracę, 
która nie jest pracą jednakowej wartości.

W przypadku molestowania czy molestowania seksualnego przesłanka 
pozwalająca na uchylenie się od odpowiedzialności odszkodowawczej, 
a mianowicie kierowanie się obiektywnymi powodami, nie zawsze może 
być zastosowana . Sprawcą tych zachowań nie zawsze będzie pracodawca . 
Może to mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy pracodawca jest osobą fi-
zyczną . W pozostałych przypadkach odpowiedzialność pracodawcy oparta 
jest na zasadzie ryzyka osobowego (gdy sprawcą tych zachowań jest osoba 
wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, przełożony, 
współpracownik) . Na zakres odpowiedzialności pracodawcy w tym przy-
padku, w którym pracodawca nie jest bezpośrednim sprawcą zabronionych 
zachowań w miejscu pracy, decydujący wpływ powinno mieć to, czy o za-
chowaniach tych wiedział oraz czy stworzył warunki, w których zachowania 
te nie powinny mieć miejsca, a pracownicy mieli możliwość bezpiecznego 
i skutecznego sygnalizowania doświadczonych czy też zaobserwowanych 
patologii .

Przykład

Anna W. złożyła pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, 
a mianowicie nieprzeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i z tego tytułu zażą-
dała 3-miesięcznego odszkodowania (na podstawie art. 55 § 11 k.p.). Podniosła, że 
od ponad roku jest ofiarą molestowania seksualnego polegającego na wysyłaniu do 
niej obraźliwych e-maili i SMS-ów o charakterze seksualnym przez jednego z kolegów 
oraz kierowania do niej w formie ustnej niedwuznacznych propozycji seksualnych. 
Stwierdziła, że zachowanie to doprowadziło u niej do rozstroju zdrowia psychicznego, 
z powodu którego na podstawie art. 183d k.p. będzie dochodzić 200 000 zł zadość-
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uczynienia. Wobec tego, że pracodawca zaprzeczył stawianym przez nią zarzutom 
i odmówił wypłaty żądanych kwot pieniężnych, wystąpiła z tymi roszczeniami do 
sądu pracy.
Pracodawca może bronić się argumentem, że Anna W. miała możliwość zgłoszenia 
przypadku niewłaściwego zachowania kolegi.
W sytuacji gdy pracodawca stworzył pracownikom alternatywne drogi do otwartej 
komunikacji w postaci wewnętrznej regulacji obowiązującej u tego pracodawcy, 
badał regularnie nastroje społeczne w organizacji w postaci anonimowych ankiet, 
w których pracownicy mogli zgłaszać niewłaściwe, ich zdaniem, zachowania współ-
pracowników, organizował szkolenia otwartości itp., nie będzie mu można postawić 
zarzutu, że w sposób ciężki (wina umyślna, rażące niedbalstwo) naruszył swój obo-
wiązek przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Gdyby pracodawca nie 
stworzył pracownikom żadnych dróg informowania go o nieprawidłowościach lub 
– wiedząc o nich – tolerował je, roszczenie pracownicy byłoby uzasadnione przynaj-
mniej w części obejmującej 3-miesięczne wynagrodzenie dochodzone na podstawie 
art. 55 § 11 k.p. W kwestii zadośćuczynienia sąd będzie działał niezależnie od stopnia 
winy pracodawcy, ale powinien uwzględnić przyczynienie się do wywołania rozstroju 
zdrowia ze strony samej pracownicy, która nie korzystając z danych jej przez praco-
dawcę narzędzi, przyczyniła się poniekąd do wywołania rozstroju zdrowia.
Pracodawca nie powinien używać argumentu, że opisany przez Annę W. przypadek 
nie mieści się w pojęciu molestowania seksualnego, ponieważ jeżeli tolerowała takie-
go rodzaju zachowania, to znaczy, że je akceptowała.
Takie stwierdzenie jest niedopuszczalne. W samej definicji molestowania seksualne-
go jest mowa o działaniach niepożądanych w znaczeniu obiektywnym. Każda osoba 
otrzymująca tego rodzaju komunikaty elektroniczne, mogłaby odczuwać naruszenie 
swojej godności, stworzenie wobec niej wrogiej, poniżającej czy upokarzającej at-
mosfery.
Inną kwestią jest, czy roszczenie pracownicy jest prawidłowe. Otóż zgłoszone przez 
Annę W. roszczenie jest wadliwe, gdyż art. 183d k.p. przewiduje wyłącznie odszko-
dowanie, a zadośćuczynienia może ona dochodzić w tym przypadku wyłącznie na 
podstawie cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych.
Zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego, mimo posługiwania się przez ustawodaw-
cę określeniem „odszkodowanie” szkoda, o której stanowi przepis art. 183d k.p., jest 
rozumiana bardziej jako szkoda niemajątkowa (na osobie), a zatem odszkodowanie 
to zbliża się bardziej do zadośćuczynienia niż do klasycznego odszkodowania. Taki
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pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2008 r. (II PK 286/07, OSNP 
2009/15–16/202), uznając, że przewidziane w art. 183d k.p. odszkodowanie ma 
charakter szczególny. Zdaniem Sądu Najwyższego przepis ten nie wiąże odszkodo-
wania z poniesieniem szkody majątkowej.

Ze względu na charakter zabronionych Kodeksem pracy działań dyskry-
minujących odszkodowanie, o którym mowa w art . 183d k .p ., ma kompenso-
wać szkodę na osobie i w tym zakresie nosi ono charakter swoistego za-
dośćuczynienia za doznaną z tytułu dyskryminacji krzywdę . Przepis nie 
określa zasad ustalania odszkodowania poza wprowadzeniem jego minimal-
nej wysokości „nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane 
na podstawie odrębnych przepisów” .

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od 
dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art . 291 § 1 k .p .) . Termin 
przedawnienia roszczenia wywodzonego z art . 183d k .p . nie może rozpocząć 
biegu przed ujawnieniem się szkody na osobie, co może mieć miejsce po 
ustaniu stosunku pracy (wyrok SN z 3 lutego 2009 r ., I PK 156/08, niepubl ., 
patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) . Wymagalność roszczenia o zadośćuczy-
nienie wyprowadzanego z doznania rozstroju zdrowia na skutek stosowania 
przez pracodawcę praktyk dyskryminacyjnych powstaje zatem nie wcześniej, 
niż ujawniły się dolegliwości, które w ocenie pracownika są skutkiem tych 
działań . Ustanie stosunku pracy nie stanowi daty wymagalności roszczenia 
o odszkodowanie z art . 183d k .p . w rozumieniu art . 291 § 1 k .p ., a zatem dzień 
rozwiązania umowy o pracę nie rozpoczyna biegu 3-letniego terminu 
przedawnienia określonego w tym przepisie . Rozwiązanie stosunku pracy 
nie ma znaczenia dla początku biegu przedawnienia roszczenia o odszkodo-
wanie z art . 183d k .p .

W przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
w zakresie wysokości wynagrodzenia w przeszłości (zwłaszcza po rozwią-
zaniu stosunku pracy) wysokość odszkodowania określa się w wysokości 
różnicy między wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymywać 
bez naruszenia zasady równego traktowania, a wynagrodzeniem rzeczywi-
ście otrzymanym (wyrok SN z 22 lutego 2007 r ., I PK 242/2006, OSNP 
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2008/7–8/98) . W tym konkretnym przypadku wypowiedź Sądu Najwyższe-
go zdaje się jednak nawiązywać do poniesionej przez pracownika wymier-
nej szkody majątkowej .

Rozliczanie czasu pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji praco-
dawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykony-
wania pracy (art . 128 § 1 k .p .) . Przy czym pozostawanie w dyspozycji pra-
codawcy należy łączyć z podporządkowaniem pracownika pracodawcy, 
przejawiającym się możliwością wydawania pracownikowi wiążących pole-
ceń . Czas poświęcony przez pracownika na wykonanie poleceń pracodawcy 
jest czasem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy .

Czas pracy na wyjazdach integracyjnych

W praktyce pojawiają się wątpliwości co do zaliczania do czasu pracy po-
bytów (oraz dojazdów) pracowników na wyjazdach integracyjnych organi-
zowanych przez firmy . W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy pod-
czas wyjazdu integracyjnego pracownik pozostaje w dyspozycji 
pracodawcy, należy ustalić zakres i treść polecenia pracodawcy skierowa-
nego do takiego pracownika . Konieczne jest rozważenie, czy pracownik 
bierze udział w wyjeździe jako organizator czy jako uczestnik oraz czy 
udział jego ma charakter dobrowolny, czy też pracodawca zlecił mu wyjazd 
poleceniem służbowym .

Jeżeli uczestnictwo pracownika w imprezie polega na 
wykonywaniu polecenia pracodawcy zlecającego 
podejmowanie czynności o charakterze organizacyjnym, 
pracownik taki w czasie wyjazdu jest w pracy.

 
Przykład

Pracownik działu promocji i reklamy Spółki A&C z siedzibą w Warszawie otrzymał od 
pracodawcy polecenie wyjazdu na Mazury w celu koordynowania zawodów o Pu-
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char Prezesa, odbywających się od piątku do niedzieli. Do obowiązków pracow-
nika należało czuwanie nad tym, aby nie tylko inni pracownicy, ale i zaproszeni 
przez pracodawcę goście zostali zakwaterowani zgodnie z ustaleniami, powi-
tanie gości, rozplanowanie czasu i przebiegu bankietu powitalnego, należyte 
uwidocznienie podczas całego wyjazdu udziału firm współpracujących (banery, 
materiały reklamowe), dopilnowanie przebiegu zawodów, sporządzenie doku-
mentacji fotograficznej, rozliczenie wyjazdu na miejscu. Od przyjazdu w piątek do 
wyjazdu w niedzielę pracownik ten z uwagi na swoje obowiązki nie mógł korzy-
stać z wypoczynku i poza czasem zawodów oraz czynności przygotowawczych 
do nich przebywał w ośrodku szkoleniowym, w którym byli zakwaterowani uczest-
nicy wyjazdu.
Pracownik ten w czasie wyjazdu, mimo że wykonywał inną pracę i przebywał w miej-
scowości rekreacyjnej, był w pracy, ponieważ pracownicy organizujący imprezę 
i obsługujący jej przebieg są w czasie wyjazdu rekreacyjnego w pracy. Pracodawca 
powinien zrekompensować mu ten czas pracy na wyjeździe (wypłacając wynagro-
dzenie czy też udzielając czasu wolnego).

Zdarzają się sytuacje, w których pojawia się wątpliwość, czy zakres 
czynności organizatorskich uzasadnia uznanie, że cały okres pobytu jest 
czasem pracy czy tylko jego część . Wówczas konieczne jest przeprowadze-
nie szczegółowej analizy czynności organizatorskich podejmowanych przez 
tego pracownika i ich proporcji do czasu, jaki ten pracownik mógł wykorzy-
stać jako czas wolny . Nie każdy bowiem wyjazd wymaga stałego zaangażo-
wania pracownika i nie uzasadnia uznania, że w każdej sytuacji osoba, któ-
ra w imieniu pracodawcy podejmuje jakiekolwiek czynności organizacyjne, 
znajduje się w pracy przez cały czas .

Przykład

Pracownicy Spółki A&C przyjechali na imprezę integracyjną – zawody pływackie 
o Puchar Prezesa Spółki w charakterze uczestników. Choć dwóch z nich miało starto-
wać w zawodach jako zawodnicy, wymagało to od nich przybycia na basen znacznie  
wcześniej niż inni pracownicy oraz pozostania tam do zakończenia zawodów w celu 
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uczestnictwa we wszystkich konkurencjach sportowych, do których uprzednio się 
zgłosili. Poza tym jednym ograniczeniem mogli oni swobodnie dysponować swoim 
czasem i nie mieli innych obowiązków. Pracownicy ci jako uczestnicy wyjazdu nie 
znajdowali się w czasie zawodów w pracy. Przy zakwalifikowaniu tego pobytu do 
czasu pracy nie ma wpływu to, że brali czynny udział w zawodach.

Udział pracownika w imprezie integracyjnej a podróż służbowa 

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza 
stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związa-
nych z podróżą służbową (art . 775 § 1 k .p .) .

Świadczenie pracy w podróży służbowej występuje zawsze w okoliczno-
ściach, w których pracownik poza uzgodnionym stałym miejscem pracy nie 
może swobodnie dysponować czasem wolnym od pracy w miejscu zamiesz-
kania lub ośrodku, w którym realizuje swoje życiowe interesy . (…) Stałe 
miejsce pracy to co do zasady miejsce ściśle określone w granicach jednej 
miejscowości lub placówki zatrudnienia i tam, gdzie praca jest stale, zwykle 
i regularnie świadczona, a pracownik z reguły nie traci więzi z miejscem 
zamieszkania i ośrodkiem życia prywatnego lub rodzinnego .

W przypadkach i w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miej-
scem pracy pracownik podlega rozmaitym utrudnieniom lub niedogodno-
ściom życiowym, które przenoszą się (oddziałują) na jego stosunki, intere-
sy lub potrzeby prywatne i rodzinne wskutek okresowego pozbawienia go 
kontaktu z miejscem zamieszkania lub ośrodkiem życia prywatnego i ro-
dzinnego . Te okoliczności narażają go na ponoszenie zwiększonych kosz-
tów utrzymania lub rozłąki, które powinny być rekompensowane dodatko-
wymi świadczeniami z tytułu wykonywania pracy w podróży służbowej 
(wyrok SN z 9 lutego 2010 r ., I PK 157/09, niepubl ., patrz: www .ekspert3 .
inforlex .pl) .

  Pracownik jest w podróży służbowej, jeżeli na polecenie 
pracodawcy wykonuje zadania służbowe poza miejsco-
wością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub 
poza stałym miejscem pracy.
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Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:
■■ poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza 

stałym miejscem pracy,
■■ na polecenie pracodawcy,
■■ w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania .

Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie (wyrok SN z 22 lutego 2008 r ., 
I PK 208/07, OSNP 2009/11–12/134) .

Typowa podróż służbowa 

Typowa podróż służbowa charakteryzuje się tym, że występuje okazjonalnie 
raz na jakiś czas . Czas podróży nie musi i nie ma być wykorzystywany do 
pełnienia pracy na rzecz pracodawcy . Pozostawanie pracownika w dyspozy-
cji pracodawcy nie stanowi samo przez się obowiązku zapłaty wynagrodze-
nia . Odbywanie podróży służbowej jest bowiem specyficzną formą szeroko 
rozumianego pozostawania w dyspozycji pracodawcy, lecz nie będzie to 
„pozostawanie w dyspozycji” w rozumieniu art . 128 § 1 k .p ., który wymaga 
przebywania (fizycznej obecności) w zakładzie pracy lub innym miejscu, 
które w zamyśle pracodawcy jest wyznaczone (przeznaczone) „do wykony-
wania pracy” . Przez pojęcie „podróż pracownicza”, nazywanej tradycyjnie 
„podróżą służbową” („delegacją”), rozumie się wykonywanie – określonych 
przez pracodawcę – zadań (czynności) poza miejscowością, w której znaj-
duje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, w terminie 
i w miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego (art . 775 § 1 k .p .) .

Nietypowa podróż służbowa 

Nietypowa podróż służbowa polega w dużej mierze na ciągłym przemieszczaniu 
się z jednego do innego miejsca (miejscowości) w celu wykonywania zajęć bę-
dących przedmiotem stosunku pracy, a więc stanowi integralny element sposobu 
wykonywania pracy w ramach poniekąd „ruchomego” miejsca pracy (stanowi-
ska roboczego) i jest konsekwentnie w całości kwalifikowana jako czas pracy .

Impreza integracyjna a podróż służbowa

Rozróżnienie podróży służbowej od wyjazdu integracyjnego:
■  o podróży służbowej można mówić tylko w stosunku do tych pracowników, którzy 

w czasie imprezy integracyjnej na polecenie pracodawcy obsługują i podejmują 
wiele czynności organizacyjnych,
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■  brak polecenia służbowego wyklucza możliwość uznania wyjazdu poza siedzibę 
pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy za podróż służbową, zwłaszcza w sytu-
acji gdy wyjazd na imprezę integracyjną ma charakter dobrowolny,

■  diety z tytułu uczestniczenia w imprezie integracyjnej, w powyższym przypadku, 
nie są należne, a pracodawca nie ma obowiązku wydawać pracownikom pisem-
nych delegacji.

Takie postrzeganie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym zo-
stało również zaprezentowane w interpretacji dokonanej przez Izbę Skarbo-
wą . Zgodnie z decyzją Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lutego 2007 r . (nr PB 
I–3/4117/IN-78/US/2006/AA), wyjazd pracowników na imprezę integracyj-
ną poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, nie jest podró-
żą służbową w rozumieniu art . 775 § 1 k .p .

Na tym tle powstaje problem praktyczny, czy w razie ustalenia, że pra-
cownik nie przebywa podczas wyjazdu integracyjnego w podróży służbowej 
(w rozumieniu art . 775 k .p .), a co za tym idzie, nie przysługuje mu prawo do 
diet (i zwrotu innych należności), na pracodawcy ciąży obowiązek pokrycia 
wydatków związanych z wyjazdami na terenie kraju czy za granicę oraz 
jaka jest podstawa polecenia wyjazdu i ewentualnego zwrotu kosztów . W ta-
kim przypadku należy uznać, że polecenie przez pracodawcę jako zadania 
roboczego wyjazdu niebędącego podróżą służbową, wymagającego ponie-
sienia przez pracownika dodatkowych kosztów, uzasadnia roszczenie pra-
cownika o ich zwrot przez pracodawcę (art . 742 k .c . w zw . z art . 300 k .p .) .

W stosunkach pracy można stwierdzić przypadki ponoszenia przez pra-
cowników pewnych wydatków związanych z wykonywaniem przez nich za-
dań wyznaczonych przez pracodawcę, które są im następnie przez praco-
dawcę rekompensowane . Poza wydatkami na podróże służbowe należą do 
nich koszty używania przez pracowników własnych narzędzi, a także wydat-
ki na przejazdy z siedziby pracodawcy do wyznaczonego miejsca pracy (np . 
w przypadku przedsiębiorstw remontowo-budowlanych) . Poza unormowa-
niami dotyczącymi podróży służbowych prawo pracy nie zawiera w tym za-
kresie szczególnych przepisów (odpowiednie postanowienia mogą znaleźć 
się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania) .

Należy zatem uznać, że kwestie te nie zostały uregulowane w prawie pra-
cy, w związku z czym zgodnie z art . 300 k .p . zachodzi potrzeba rozważenia 
odpowiedniego zastosowania w tej kwestii przepisów Kodeksu cywilnego . 
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Kodeks cywilny zawiera odpowiednie unormowanie w przepisach o zlece-
niu .

( . . .) dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, 
które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetka-
mi ustawowymi . Odpowiednie stosowanie, o którym mowa w art . 300 k .p ., 
oznacza stosowanie do stosunków pracy niektórych przepisów Kodeksu 
cywilnego wprost, innych z odpowiednimi modyfikacjami . W rozważanej 
sytuacji modyfikacja art . 742 k .c . polegałaby na poszerzeniu zakresu jego 
zastosowania do stosunku pracy . Natomiast w sytuacji wymaganego przez 
art . 300 k .p . braku sprzeczności tego unormowania z zasadami prawa pra-
cy, to – zdaniem Sądu Najwyższego – taka sprzeczność nie zachodzi, wię-
cej nawet, wymienione unormowanie stanowi normatywne dopełnienie 
zasady prawa pracy nieponoszenia przez pracowników kosztów działalno-
ści gospodarczej zakładu pracy . W tych warunkach należy przyjąć, że wy-
znaczenie przez pracodawcę zadania roboczego, wymagającego do jego 
wykonania poniesienia przez pracowników dodatkowych kosztów, uzasad-
nia roszczenie o ich zwrot przez pracodawcę (wyrok SN z 12 marca 
2009 r ., II PK 198/08, OSNP 2010/21–22/255, patrz: www .ekspert3 .infor-
lex .pl) .

Wypadek pracownika w trakcie imprezy integracyjnej

Również przy okazji określania skutków ewentualnego wypadku pracowni-
ka w czasie wyjazdu należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy 
można go uznać za podróż służbową .

Warto przypomnieć, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastą-
piło w związku z pracą (art . 3 ust . 1 ustawy z 30 października 2002 r . 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych, Dz .U . z 2009 r . nr 167, poz . 1322; ost . zm . Dz .U . z 2012 r . poz . 637; 
dalej: ustawa wypadkowa):

■■ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 
czynności lub poleceń przełożonych,

■■ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

■■ w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wyni-
kającego ze stosunku pracy .
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Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń 
określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się wypadek, któremu pracow-
nik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określo-
ne w art . 3 ust . 1 ustawy wypadkowej, chyba że wypadek został spowodowa-
ny postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku 
z wykonywaniem powierzonych mu zadań (art . 3 ust . 2 ustawy wypadkowej) .

Przepis ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do tych sytuacji, w któ-
rych pracownicy brali udział w imprezie integracyjnej na polecenie praco-
dawcy dotyczące wykonania czynności organizacyjnych . Należy również 
pamiętać, że pracodawca może ponieść uzupełniającą odpowiedzialność za 
uszczerbek na zdrowiu pracownika na podstawie Kodeksu cywilnego .

Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za rozstrój zdrowia pra-
cownika może również wystąpić w sytuacji, gdy pracownik uległ wypadko-
wi podczas wyjazdu na imprezę integracyjną, która nie zostanie uznana za 
podróż służbową .

  Pracodawca może ponieść odpowiedzialność cywilno-
prawną za wypadek pracownika, który miał miejsce na 
imprezie integracyjnej.

Na podstawie Kodeksu cywilnego (art . 444 i 445 k .c .) w razie uszkodze-
nia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obowiązek naprawienia szkody 
obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty . Na żądanie poszkodowa-
nego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę 
potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także 
sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu . Jeżeli poszko-
dowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej 
albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodze-
nia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody 
odpowiedniej renty . Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się do-
kładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa . 
Sąd może także w takiej sytuacji przyznać poszkodowanemu odpowiednią 
sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę .

Do określenia zakresu odpowiedzialności pracodawcy za okoliczności, 
które doprowadziły do wypadku, konieczne będzie jednak stwierdzenie 
związku przyczynowego między zdarzeniem a działaniem lub zaniecha-
niem ze strony pracodawcy, np . wyposażenie pracownika w niesprawny sa-
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mochód, niezapewnienie mu w czasie wyjazdu odpowiedniego czasu na 
wypoczynek w podróży itp .

Udzielanie odpoczynku dobowego po podróży służbowej

Kwestia czasu pracy w podróży służbowej od lat budzi kontrowersje wśród 
ekspertów prawa pracy . Również niejednolicie w tym zakresie wypowiadał 
się Sąd Najwyższy . Aby rozstrzygnąć kwestię udzielania pracownikowi od-
poczynku po podróży służbowej, należy rozpatrzyć problem rozliczania 
czasu pracy w podróży służbowej .

Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa pracy prezentowany 
jest pogląd, że do czasu pracy pracownika należy zaliczać ten czas dojazdu 
lub powrotu z podróży służbowej, który przypada w normalnych (harmono-
gramowych) godzinach pracy tego pracownika . Ponadto do czasu pracy na-
leży wliczać również czas podróży, w trakcie którego pracownik wykonuje 
pracę . Takie rozwiązanie jednoznacznie wskazuje, że do czasu pracy nie 
wlicza się okresu dojazdu i powrotu pracownika z miejsca oddelegowania 
przypadającego poza jego normalnymi godzinami pracy i w czasie których 
pracownik nie wykonuje pracy . Należy zatem stwierdzić, że jeżeli określo-
nego czasu nie uznajemy za czas pracy, to mimo wielu głosów sprzeciwu 
należy jednak przyjąć, że czas ten może zostać zaliczony jako czas odpo-
czynku pracownika . Skoro godziny powrotu pracownika z podróży służbo-
wej nie wliczają się do jego czasu pracy (a nawet dyżuru), to logiczną kon-
sekwencją tego musi być uznanie, że czas ten może być wliczany do 
11-godzinnego odpoczynku dobowego . Wprawdzie odmiennie w tej spra-
wie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 23 czerwca 2005 r . (II PK 
265/04, OSNP 2006/5–6/76, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl), ale wyrok 
ten jest krytykowany przez wielu ekspertów prawa pracy i nie należy się 
nim posiłkować przy rozpatrywaniu omawianego problemu .

Kluczowe znaczenie w zakresie będzie miał jednak przepis stanowiący, 
że dowodem usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest oświadczenie 
pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach noc-
nych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło  
8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny (§ 3 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r . w spra-
wie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pra-
cownikom zwolnień od pracy; Dz .U . Nr 60, poz . 281; ost . zm . Dz .U . z 2013 r . 
poz . 1359) . Wskazuje on wyraźnie, że do rozpoczęcia pracy po zakończeniu 



  nr 30/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 41

podróży służbowej musi upłynąć 8, a nie 11 godzin . Ustawodawca zakładał 
zatem i godził się na to, aby do okresu 11-godzinnego odpoczynku dobowe-
go wliczać czas powrotu pracownika z podróży . Jednak przewidując możli-
wość niepełnej regeneracji sił przez pracownika w związku z prowadzeniem 
pojazdu lub dyskomfortem związanym z podróżowaniem, zapewnił pracow-
nikowi dodatkową gwarancję wypoczynku w postaci 8 godzin po zakończe-
niu podróży .

Wobec braku jednoznacznych regulacji ustawowych w tym zakresie pra-
codawca powinien w przepisach wewnątrzzakładowych, np . w regulaminie 
pracy, zawrzeć zapisy dotyczące zasad usprawiedliwiania pracownikom 
nieobecności w pracy przypadających po powrocie z podróży służbowej . 
Jeżeli pracodawca wprowadzi do regulaminu postanowienia, zgodnie z któ-
rymi usprawiedliwionych jest jedynie 8 godzin po powrocie pracownika 
z takiej podróży, to kolejne godziny nieobecności pracownika w pracy będą 
mogły być uznane za nieusprawiedliwione .

  Pracodawca powinien uregulować w przepisach we-
wnątrzzakładowych zasady usprawiedliwiania przez pra-
cowników nieobecności po podróży służbowej.

Za niewłaściwy należy również uznać pojawiający się w doktrynie po-
gląd, który w takiej sytuacji zwalniałby pracownika z całego dnia pracy . Nie-
logiczne byłoby bowiem, gdyby pracownik w związku z powrotem z podró-
ży służbowej o godz . 2 .00 we wtorek odpoczywał aż do godz . 8 .00 w środę, 
tj . 30 godzin . Za niesłuszne wobec powyższego trzeba uznać również stano-
wisko, zgodnie z którym po zakończeniu podróży służbowej należy pracow-
nikowi zapewnić 11-godzinny dobowy odpoczynek . Przy założeniu, że  
– zgodnie z definicją – doba pracownicza to 24 godziny, począwszy od roz-
poczęcia przez pracownika pracy i że do rozpoczęcia pracy po zakończeniu 
podróży służbowej pozostało mniej niż 8 godzin, to obowiązek zapewnienia 
11 godzin odpoczynku tym bardziej jest w tej dobie już niemożliwy . Należy 
zatem przyjąć, że odpoczynek ten powinien być liczony od czasu zakończe-
nia przez pracownika pracy w podróży służbowej, a nie od zakończenia sa-
mej podróży . Pracodawca nie jest bowiem zwolniony z zapewnienia pracow-
nikowi 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego również 
w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej . Należy 
stwierdzić, że nie ma konfliktu między przepisami regulującymi te dwa od-
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poczynki . Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi 11-godzinny odpo-
czynek po zakończeniu pracy w podróży służbowej i wyłącznie 8-godzinny 
po powrocie z tej podróży .

Przykład

Pracownik, zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, odbył samochodem podróż służbową, z któ-
rej wrócił we wtorek o godz. 2.00. We wtorek nie stawił się w pracy. W środę przy-
szedł do pracy i złożył oświadczenie o odbyciu podróży służbowej w godzinach 
nocnych. Pracodawca usprawiedliwił pracownikowi jedynie godziny nieobecno-
ści w pracy we wtorek od godz. 8.00 do 10.00, kiedy to upłynęło 8 godzin od 
powrotu pracownika z podróży służbowej. Pozostałe godziny nieobecności pra-
cownika w pracy we wtorek uznał za nieusprawiedliwione. Takie postępowanie 
pracodawcy jest prawidłowe, a pracownik powinien stawić się w pracy o godz. 
10.00, gdyż tylko ten okres nieobecności w pracy może być uznany za usprawie-
dliwiony.

Szkolenia inne niż bhp a czas pracy 

Problem zaliczania do czasu pracy pracownika szkoleń innych niż szkole-
nia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy od dawna wywołuje wiele 
kontrowersji i dyskusji . Wynika to z faktu, że ustawodawca nie przewi-
dział w obowiązujących przepisach Kodeksu pracy jakiejkolwiek regula-
cji w tym zakresie . W przeciwieństwie do szkoleń bhp, w stosunku do 
których przepisy wprost zaliczają czas ich trwania do czasu pracy pra-
cownika, uczestnictwo w pozostałych szkoleniach nie zostało uregulowa-
ne (art . 2373 § 3 k .p .) . Dotyczy to przede wszystkim szkoleń podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe pracowników, zwiększające ich umiejętności 
zawodowe i przydatność do wykonywania pracy na określonym stanowi-
sku . Mimo wielu różnych interpretacji tego zagadnienia pojawiających się 
w piśmiennictwie z zakresu prawa pracy, problem wydaje się niezbyt 
skomplikowany . Całość rozważań na temat zaliczania szkolenia pracowni-
ka do czasu pracy powinna zostać oparta na odpowiedzi na 2 podstawowe 
pytania:

■■ kto kieruje pracownika na szkolenie,
■■ czy udział pracownika w szkoleniu jest dla niego obowiązkowy .
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Przykład

Pracodawca skierował pracowników na szkolenie z zakresu obsługi tokarki numerycznej, 
które odbywało się w sobotę poza normalnymi godzinami pracy tych pracowników. Udział 
w szkoleniu pracodawca uznał za obowiązkowy dla skierowanych i wydał odpowiednim 
pracownikom polecenie uczestnictwa w szkoleniu. W takim przypadku nie ulega wątpliwo-
ści, że czas szkolenia pracownika w sobotę należy w całości zaliczyć do jego czasu pracy.

Kodeks pracy, mimo że nie reguluje kwestii takich szkoleń, wskazuje 
wprost, że czasem pracy pracownika jest pozostawanie w dyspozycji praco-
dawcy . W powyższym przykładzie to pracodawca dysponował czasem wol-
nym pracownika w sobotę i nakazał mu uczestnictwo w szkoleniu . Takie 
szkolenie należy zatem wliczyć do czasu pracy . Potwierdził to również Sąd 
Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 4 października 2007 r . (I PK 110/07, 
OSNP 2008/21–22/310) . Nie ma przy tym znaczenia, jak twierdzą niektórzy 
eksperci, że szkolenie finansuje pracodawca . Fakt, że pracodawca finansuje 
jakieś szkolenia, nie jest bowiem w żadnej mierze rozstrzygający w przy-
padku, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest dla pracownika obowiązkowe na 
skutek polecenia pracodawcy w tym zakresie .

Przykład

Pracodawca prowadzący sklep meblowy zorganizował szkolenie dla pracowników 
z zakresu znajomości produktów będących w sprzedaży oraz komunikacji z klientem.
Szkolenie zostało zorganizowane od poniedziałku do piątku po godzinach pracy pracow-
ników, tj. w godz. od 16.00 do 20.00, i sfinansowane przez pracodawcę. Udział w szko-
leniu był dla pracowników dobrowolny. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości, że czas 
szkolenia pracowników nie będzie zaliczony do ich czasu pracy. Dysponentem czasu 
pracowników po zakończeniu przez nich pracy są oni sami i swobodnie decydują o tym, 
czy wziąć udział w szkoleniu. Uczestnictwo w szkoleniu nie będzie zatem ich godzina-
mi nadliczbowymi i w żaden sposób nie musi znaleźć odzwierciedlenia w prowadzonej 
przez pracodawcę ewidencji czasu pracy. Nie ma oczywiście przeszkód prawnych, aby 
pracodawca również takie szkolenie zaliczył do czasu pracy pracownika i następnie zre-
kompensował udział w nim pracownika zgodnie z regułami kodeksowymi.
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Przykład

Pracownik zatrudniony w dziale kadr zapisał się na szkolenie o zmianach w Kodek-
sie pracy. Szkolenie jest zorganizowane w godz. od 12.00 do 18.00, które w części 
pokrywają się z godzinami pracy pracownika (od 8.00 do 16.00). Pracownik zwró-
cił się do pracodawcy z prośbą o zwolnienie go z części dnia pracy, aby uczestni-
czyć w szkoleniu oraz o refundację części opłaty za szkolenie. Pracodawca wyra-
ził zgodę, zaliczając czas trwania szkolenia pokrywający się z godzinami pracy 
pracownika do jego czasu pracy oraz w całości sfinansował koszty szkolenia pra-
cownika. W przedstawionej sytuacji pracodawca nie miał obowiązku zwalniania 
pracownika z pracy, jak również finansowania kosztów szkolenia, które pracownik 
odbywał z własnej inicjatywy. Równie dobrze pracodawca mógł nie wyrazić zgody 
na udzielenie pracownikowi zwolnienia z pracy na czas uczestnictwa w szkoleniu. 
Wówczas pracownik byłby zobowiązany do korzystania w tym dniu np. z urlopu 
wypoczynkowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracodawca pokrył koszty tego 
szkolenia.

  Czas szkolenia pracownika poza godzinami jego pracy 
będzie zaliczany do czasu pracy, jeśli uczestnictwo w szko-
leniu będzie dla pracownika obowiązkowe w związku 
z poleceniem pracodawcy w tym zakresie.

Jak liczyć co czwartą niedzielę wolną dla pracownika

Zgodnie z ogólnie obowiązującą w Kodeksie pracy zasadą, niedziele i świę-
ta są dniami wolnymi od pracy . Za pracę w niedzielę lub święto uznaje się 
pracę między godzinami 6 .00 w tym dniu a 6 .00 w dniu następnym, chyba 
że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art . 1519 § 2 k .p .) . 
W pewnych przypadkach wskazanych przepisami Kodeksu pracy praca 
w niedzielę jest dozwolona . Ustawodawca przewidział jednak dla tych przy-
padków przepisy ochronne, z których jeden wprowadza regułę, że pracow-
nik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie 
z niedzieli wolnej od pracy (art . 15112 k .p .) . Nie dotyczy to pracownika za-
trudnionego w weekendowym systemie czasu pracy . Na podstawie tej regu-
lacji powstały jednak dwie interpretacje pojęcia „raz na cztery tygodnie” .
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Według pierwszej interpretacji wystarczy, że pracodawca zapewni pra-
cownikowi w okresie 8 kolejnych niedziel 2 wolne, np .:

NIEDZIELE
1 2 3 4 5 6 7 8

wolna pracująca pracująca pracująca pracująca pracująca pracująca wolna

Według tej koncepcji pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę 
przez 6 kolejnych niedziel . Uzasadnieniem dla tego stanowiska ma być de-
finicja tygodnia zawarta w Kodeksie pracy, zgodnie z którą za tydzień nale-
ży uważać 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia 
okresu rozliczeniowego (art . 128 § 3 pkt 2 k .p .) .

Taką interpretację należy jednak uznać za nieprawidłową, niemającą uza-
sadnienia w obowiązujących przepisach i co najważniejsze niekorzystną dla 
pracownika .

Za właściwe rozumienie pojęcia „raz na cztery tygodnie” należy uznać 
takie, w którym każde kolejne cztery tygodnie zawierają co najmniej jedną 
niedzielę wolną od pracy dla pracownika bez względu na to, od kiedy za-
czniemy liczyć te tygodnie .

NIEDZIELE
1 2 3 4 5 6 7 8

wolna pracująca pracująca pracująca wolna pracująca pracująca pracująca

W przedstawianym przykładzie każdy z dowolnie wybranych 4 kolejnych 
tygodni zawiera jedną niedzielę wolną . Takie stanowisko nie stoi w żadnym 
przypadku w sprzeczności z definicją tygodnia zawartą w Kodeksie pracy . 
Ponadto wydaje się bardziej uzasadnione, biorąc pod uwagę charakter 
ochronny tych przepisów . W tym przypadku przyjęcie interpretacji nieko-
rzystnej dla pracownika nie może znaleźć uzasadnienia .

Przebieranie w strój służbowy a czas pracy

Kwestia czasu, jaki pracownik spędza w szatni, przebierając się w strój ro-
boczy przed przystąpieniem do pracy oraz podobny czas po zakończeniu 
pracy, budzi wiele wątpliwości . Z reguły w zakładach pracy czas ten nie jest 
zaliczany do czasu pracy pracownika w związku z brakiem efektywnego 
wykonywania pracy . Nie jest to jednak podejście prawidłowe, gdyż nie ma 
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w tym przypadku znaczenia efektywnie wykonywana praca przez pracowni-
ka, lecz jego dyspozycja i działanie na rzecz pracodawcy . Czynności zwią-
zane z przebraniem się pracownika w strój roboczy pracownik podejmuje 
w związku z takim zorganizowaniem pracy przez pracodawcę, które tych 
czynności wymaga .

Skoro względy bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie pracy 
nakazują pracownikowi wykonywanie pracy w odzieży roboczej, bez której 
pracownik nie mógłby zostać dopuszczony do pracy na danym stanowisku, 
to nie można twierdzić, że przebieranie się pracownika w taką odzież nie 
jest zaliczane do czasu pracy . Czynności przygotowawcze pracownika przed 
pracą oraz organizacyjne i porządkowe po jej zakończeniu stanowią bez 
wątpienia działanie na rzecz pracodawcy, które bezwzględnie należy wli-
czyć do czasu pracy pracownika . Tak samo wygląda sytuacja w przypadku 
wielu innych czynności, które pracownik jest zobowiązany wykonać przed 
przystąpieniem do właściwej pracy i po jej zakończeniu .

Przykład

Pracownica zatrudniona na stanowisku kasjerki w hipermarkecie przed zajęciem 
stanowiska pracy przy kasie jest zobowiązana do pobrania od głównej kasjerki 
odpowiedniej sumy pieniędzy (banknotów i bilonu). Pracownica musi sprawdzić 
i przeliczyć otrzymaną kwotę. Po zakończeniu pracy musi natomiast rozliczyć się 
z utargu i przeliczyć wspólnie z główną kasjerką całość gotówki i sumę transakcji 
bezgotówkowych. Pracownica rozpoczyna pracę w zakładzie o godz. 6.00 i wyko-
nuje ją do godz. 14.00. W ramach tych godzin pracy ma obowiązek obsługiwać 
kasę od 6.30 do 13.30, gdy tego wymaga liczba klientów w sklepie. Taki rozkład 
czasu pracy pracownicy jest prawidłowy i nie powoduje wyłączenia z czasu pracy 
czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem pracy oraz administracyjno-
-porządkowych po zakończonej pracy. Wyłączenie z czasu pracy czasu poboru 
gotówki oraz rozliczenia się kasjerki po zakończonej zmianie byłoby naruszeniem 
przepisów o czasie pracy.

Podobnie wygląda sytuacja przebierania się pracowników w odzież robo-
czą przed pracą oraz wyjściową po jej zakończeniu . Czynności te są niewąt-
pliwie bezwzględnie związane z daną pracą i dla pracownika obowiązkowe 
na danym stanowisku . Ich wyłączenie z czasu pracy pracownika nie ma za-
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tem uzasadnienia prawnego i stoi w sprzeczności z ogólnym pojęciem reali-
zacji obowiązku pracownika przygotowania się do pracy i jej zakończenia .

Gdyby wyłączać z czasu pracy pracowników czynności przygotowawcze 
przed rozpoczęciem pracy i porządkowe po jej zakończeniu, spowodowało-
by to niejednokrotnie znaczne wydłużenie okresu przebywania na terenie 
zakładu pracy pracownika, który wykonywałby czynności na rzecz praco-
dawcy .

Zatem czynności związane z przebieraniem się pracownika w odzież ro-
boczą i wyjściową po pracy należy traktować tak samo, jak: pobranie go-
tówki i rozliczenie przez kasjerkę, przygotowanie samochodu do jazdy 
i jego zabezpieczenie przez kierowcę, pobranie towaru i rozliczenie się ze 
zwrotów przez dostawcę, sprawdzenie i uruchomienie maszyny i jej zabez-
pieczenie, posprzątanie po pracy wokół terenu przez pracownika obsługi, 
zabezpieczenie podłogi i sprzętów oraz ich ponowne odsłonięcie przez ma-
larza czy wyciągnięcie niezbędnych dokumentów z szafy, a następnie ich 
ponowne zabezpieczenie przez pracownika biurowego . Nie można więc 
ograniczać pojęcia czasu pracy wyłącznie do konkretnych czynności zwią-
zanych z pracą na danym stanowisku, a wszystkie inne czynności przygoto-
wawcze i związane z zakończeniem pracy wyłączać poza ten czas .

Czas pracy a palenie papierosów  

Wielu pracodawców spotyka się z problemem dotyczącym czasu pracy pra-
cowników palących papierosy w zakładzie . Przepisy nie dają pracodawcy 
podstaw do wprowadzania innych przerw niż określone w przepisach, czyli 
np . przerw na papierosa . Pracodawcy pozostaje zatem do dyspozycji 15-mi-
nutowa przerwa tzw . śniadaniowa, której czas wykorzystywania może być 
ustalony w przepisach wewnątrzzakładowych, lub przerwa lunchowa, jeżeli 
taka została wprowadzona w zakładzie . W czasie tych przerw pracownicy 
bez szkody dla pracodawcy mogą palić papierosy . Powszechnie jednak wia-
domo, że w wielu przypadkach takie przerwy nie będą wystarczające dla 
palących pracowników . Dlatego pracodawca może nie wypłacić wynagro-
dzenia za przerwy na papierosa, które pracownik robi sobie samowolnie 
poza ustalonymi przerwami w zakładzie . Czas takich przerw nie jest bo-
wiem wliczany do czasu pracy . Zakładając, że pracownik w każdej godzinie 
8-godzinnego dnia pracy wypala papierosa, łącznie może to doprowadzić 
do pozbawienia go wynagrodzenia nawet za 1 godzinę w każdej dobie pra-
cowniczej .



12 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl48

  Pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia pracow-
nikowi za czas poświęcony na palenie papierosów poza 
ustalonymi przerwami w pracy.

Pracodawca a zakładowa organizacja związkowa 
– wybrane prawa i obowiązki 
Najważniejsze uprawnienia związkowe zostały przez ustawodawcę przyzna-
ne organizacji szczebla zakładowego w ustawie z 23 maja 1991 r . o związ-
kach zawodowych (j .t . Dz .U . z 2014 r . poz . 167) . Termin „zakładowa orga-
nizacja związkowa” jest użyty w tytule oraz przepisach rozdziału 4 ustawy 
o związkach zawodowych oraz w przepisach prawa pracy, przyznających 
tym organizacjom określone kompetencje .

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 24 kwietnia 1996 r . (I PZP 
38/95, OSNP 1996/23/353, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) rozważył 
istotne z punktu widzenia praktyki zagadnienie: czy za zakładową organi-
zacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy o związkach zawodo-
wych może być uznana ta podstawowa jednostka organizacyjna związku 
zawodowego, która zgodnie z postanowieniami statutu została utworzona 
oraz zarejestrowana jako zakładowa organizacja związkowa (kryterium 
formalne), czy też pojęcie to należy odnieść do takiej jednostki organiza-
cyjnej, która swoim zakresem działania obejmuje jednego pracodawcę 
(kryterium materialne) .

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można traktować jako „zakładową” 
(choćby tak była nazwana) takiej jednostki organizacyjnej związku zawodo-
wego, która obejmuje swoim działaniem tylko część zakładu pracy . Jest to 
inna jednostka organizacyjna, odpowiednio do zakresu jej działania .

Zwrot „zakładowa organizacja związkowa” oznacza – jak wskazał Sąd 
Najwyższy – że podstawowe ogniwo w strukturze związkowej może powstać 
tylko w zakładzie pracy, a inną możliwością jest tworzenie struktur tereno-
wych, oddziałowych, zawodowych, branżowych itp . Zakładowa organizacja 
związkowa jest podstawową strukturą organizacyjną ruchu związkowego 
(…) . O jej powstaniu decyduje statut lub uchwały związkowe (art . 9 ustawy 
o związkach zawodowych) . U jednego pracodawcy w rozumieniu art . 3 k .p . 
może działać tylko jedna zakładowa organizacja związkowa tego samego 
związku zawodowego .
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Przez zakładową organizację związkową należy rozumieć tylko taką jed-
nostkę organizacyjną, która zasięgiem swojego działania obejmuje cały za-
kład pracy w znaczeniu przedmiotowym lub też całe przedsiębiorstwo dane-
go pracodawcy (art . 34 ustawy o związkach zawodowych w zw . z art . 3 k .p .) .

Wątpliwości interpretacyjne powoduje zwrot „obejmuje swym działaniem” . 
Może on być interpretowany w ten sposób, że ze statutu organizacji wynika, 
że z zamierzenia będzie działać na terenie całego zakładu pracy danego pra-
codawcy . Może być także uzasadniona taka interpretacja, zgodnie z którą 
ogólnym założeniem działania na terenie całego zakładu pracy jest posiadanie 
członków takiej organizacji np . we wszystkich lub w większości oddziałów 
pracodawcy . Ta druga interpretacja wydaje się bardziej uzasadniona .

Istnienie kilku „ogniw” tego samego związku zawodowego w jednym za-
kładzie pracy, traktowanych przez ten związek jako struktury zakładowe, 
oznacza, że w istocie w tym zakładzie nie istnieje żadna zakładowa organi-
zacja związkowa .

  Pracodawca nie ma prawnie określonego obowiązku 
współpracy ze strukturą organizacyjną związku zawodowe-
go, która nie jest wskazana w przepisach.

Struktura organizacyjna związku zawodowego albo autonomiczny zwią-
zek zawodowy, który obejmuje swym działaniem jedynie część przedsię-
biorstwa pracodawcy, nie może być traktowana jako zakładowa ani tym bar-
dziej międzyzakładowa organizacja związkowa w rozumieniu ustawy 
o związkach zawodowych, a oceny tej nie zmienia treść wpisu do wewnętrz-
nego rejestru związkowego prowadzonego przez zarząd regionu w przypad-
ku danego związku zawodowego czy sąd rejestrowy .

Nazewnictwo poszczególnych struktur organizacyjnych należy do sfery 
związkowej autonomii . Związek może zatem nazwie „międzyzakładowa or-
ganizacja związkowa” przypisywać w statucie szerszy zakres, niż to czyni 
ustawodawca, choć korzystanie ze wspomnianej swobody pozostaje bez 
wpływu na zakres ustawowych powinności pracodawcy .

  Specyficzna nazwa jakiejś struktury związkowej nie może 
dla pracodawcy skutkować obowiązkami niemającymi 
oparcia w powszechnie obowiązującym prawie.
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W przypadku spełniania kryterium materialnego w postaci obejmowania 
zakresem swego działania całego przedsiębiorstwa do pełnego korzystania 
ze statusu organizacji zakładowej (międzyzakładowej) konieczne jest po-
nadto zawiadomienie pracodawcy przez uprawniony organ związku zawo-
dowego o utworzeniu zakładowej organizacji związkowej oraz wskazanie 
osoby przewodniczącego zarządu tej organizacji oraz dokonanie innych za-
wiadomień wynikających z przepisów ustawy o związkach zawodowych .

W uzasadnieniu wyroku z 23 lutego 2005 r . (II PK 201/04, OSNP 
2005/21/333, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) Sąd Najwyższy stwierdził, że 
związki zawodowe mają swobodę w określeniu swoich struktur organizacyj-
nych w statutach oraz uchwałach związkowych (art . 9 ustawy o związkach 
zawodowych) . Z tego punktu widzenia u jednego pracodawcy może działać 
więcej niż jedna organizacja zakładowa tego samego związku zawodowego . 
Wywołuje to jednak skutki prawne tylko w stosunkach wewnętrznych tego 
związku zawodowego . W odniesieniu do stosunków zewnętrznych, tj . w szcze-
gólności do relacji między zakładową organizacją związkową a pracodawcą, 
powołanie takiej zwielokrotnionej struktury związkowej jest bezskuteczne .

Wymóg odpowiedniej liczebności dla zakładowej organizacji związkowej

Do korzystania z uprawnień zakładowej organizacji związkowej konieczne 
jest spełnienie wymogu w postaci odpowiedniej liczebności .

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji 
zrzeszającej co najmniej 10 członków będących (art . 251 ustawy o związ-
kach zawodowych):

■■ pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy 
o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji albo

■■ funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz stra-
żakami Państwowej Straży Pożarnej, pełniącymi służbę w jednostce objętej 
działaniem tej organizacji, a także pracownikami Najwyższej Izby Kontroli .
W odniesieniu do wykonawców pracy nakładczej i funkcjonariuszy usta-

wodawca wprowadził zasadę związania tych podmiotów z pracodawcą (jed-
nostką) objętym zakresem działania zakładowej organizacji związkowej . 
Brak takiego wyraźnego zastrzeżenia w odniesieniu do „zwykłych” pracow-
ników nie budzi jednak wątpliwości, że aby zakładowa organizacja związ-
kowa mogła wliczyć do swojego składu osobowego pracowników, to mają to 
być pracownicy tego pracodawcy, który objęty jest zakresem działania za-
kładowej organizacji związkowej .
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Ustawa związkowa nie wprowadza żadnych ograniczeń zarówno w za-
kresie podstawy pracowniczego zatrudnienia, jak i wymiaru czasu pracy . 
Należy wobec tego stwierdzić, że mogą to być osoby zatrudnione na pod-
stawie:

■■ umowy o pracę (zawartej na czas nieokreślony, na czas określony, na 
czas wykonania określonej pracy),

■■ powołania,
■■ wyboru,
■■ mianowania,
■■ spółdzielczej umowy o pracę – jeżeli związek zawodowy działa w spół-

dzielni pracy .
Nie ma również znaczenia, czy praca jest świadczona w pełnym czy 

niepełnym wymiarze czasu pracy .
Z uprawnień zakładowej organizacji związkowej nie będzie mogła za-

tem korzystać:
■■ zakładowa organizacja związkowa legitymująca się liczbą mniejszą niż 

10 członków,
■■ zakładowa organizacja związkowa, która – co prawda – posiada 10 czy 

więcej członków, ale nieposiadających statusu pracowników, wyko-
nawców, funkcjonariuszy wykonujących pracę czy pełniących służbę 
u pracodawcy objętego działaniem tej konkretnej organizacji .

Międzyzakładowa organizacja związkowa

Równorzędną pod względem uprawnień zakładowej organizacji związko-
wej strukturą jest międzyzakładowa organizacja związkowa (art . 34 ust . 1 
ustawy o związkach zawodowych) .

Przyjmuje się, że jest to taka struktura, która zakresem swojego dzia-
łania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców . Może być ona samo-
dzielnym związkiem zawodowym albo częścią składową związku zawo-
dowego . W tym ostatnim jednak przypadku organizacja międzyzakładowa 
nie może obejmować swoim zakresem pracowników związku zawodowe-
go, którego zakładowa organizacja związkowa już działa u tego praco-
dawcy .

Międzyzakładową organizacją związkową (…) jest tylko taka struktura 
(…), która zakresem swojego działania obejmuje co najmniej dwóch pra-
codawców w rozumieniu art . 3 k .p . (wyrok SN z 10 stycznia 2002 r ., 
I PKN 790/00, OSNP 2004/2/29, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) . 



12 sierpnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl52

O tym, jakie jednostki organizacyjne – zakłady pracy danych pracodawców 
obejmuje działaniem międzyzakładowa organizacja związkowa, rozstrzyga-
ją samorządne decyzje właściwych organów danego związku zawodowego 
(wyrok SN z 13 marca 1997 r ., I PKN 41/97, OSNAP 1997/24/493) .

Ta forma organizacyjna pozwala na realizację uprawnień związkowych na 
szczeblu zakładowym u tych pracodawców, u których na skutek niewystar-
czającej liczebności nie może powstać zakładowa organizacja związkowa .

Wymóg odpowiedniej liczebności (co najmniej 10 członków będących 
pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy nakład-
czej u pracodawcy, funkcjonariuszami) jest spełniony przy uwzględnieniu 
łącznej liczby członków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich praco-
dawców objętych działaniem tej organizacji (art . 34 ust . 2 ustawy o związ-
kach zawodowych) .

Obowiązek wykonywania kwartalnej sprawozdawczości 

Zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek przedstawienia praco-
dawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie 
członków będących pracownikami, wykonawcami, funkcjonariuszami . In-
formacja ta powinna być przedstawiona co kwartał – według stanu na ostat-
ni dzień kwartału – w terminie do 10 . dnia miesiąca następującego po tym 
kwartale (art . 251 ust . 2 ustawy o związkach zawodowych) .

Ustawa o związkach zawodowych nie przewiduje jednak ani procedury 
weryfikacji przez pracodawcę prawdziwości informacji przekazanej przez 
zakładową organizację związkową, ani sankcji z powodu niewywiązywania 
się organizacji z tego obowiązku . Nie oznacza to jednak pełnej dowolności 
w przekazywaniu tej informacji . Obowiązek cokwartalnej sprawozdawczo-
ści spoczywa również na międzyzakładowej organizacji związkowej (art . 34 
ustawy o związkach zawodowych) . Organizacje związkowe nie są jednak 
zobowiązane do informowania pracodawcy o każdorazowej zmianie liczeb-
ności powodującej utratę lub nabycie statusu pełnoprawnej zakładowej orga-
nizacji związkowej .

Najpóźniejszym terminem przekazania informacji jest 10 . dzień każdego 
kolejnego kwartału, czyli: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października .

Informacja odnosi się do stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzające-
go, tj . na dzień: 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca, 30 września .

Należy podkreślić, że informacja dotyczy „łącznej liczby”, a nie imiennej 
listy pracowników . Informacja o przynależności związkowej pracownika 



  nr 30/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 53

jest szczególnie chronioną daną osobową i zakres przetwarzania tych da-
nych obejmują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych . W praktyce 
występują poglądy wskazujące, że jeżeli organizacja związkowa w ustawo-
wym terminie nie złożyła wymaganej informacji, informacja złożona w po-
przednim kwartale wiąże najpóźniej do 10 . dnia kolejnego kwartału .

Część ekspertów prawa pracy uznaje, że niedopełnienie obowiązku infor-
macyjnego nie powoduje utraty statusu pełnoprawnej organizacji, jednak nie 
może ona korzystać z uprawnień zakładowej organizacji związkowej do cza-
su przedstawienia wymaganej informacji, chyba że organizacja będzie w sta-
nie udowodnić, że pracodawca wiedział o spełnianiu ustawowego kryterium .

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy . Zgodnie z jego stanowiskiem wyra-
żonym w wyroku z 19 kwietnia 2010 r . (II PK 311/09, niepubl ., patrz: www .ekspert3 .
inforlex .pl), jeżeli pracodawca w zakreślonym terminie (10 dni po zakończeniu 
kwartału) nie uzyskał informacji wymaganych w art . 251 ust . 2 ustawy o związkach 
zawodowych, to ma prawo przyjąć założenie, że od tej daty zakładowej organizacji 
związkowej nie przysługują jej ustawowe uprawnienia . Nie wyłącza to możliwości 
wykazania przez organizację związkową, że zrzeszała co najmniej 10 członków .

Czynności pracodawcy dokonane do czasu takiego wskazania bez odpo-
wiedniego współdziałania z organizacją związkową nie są jednak wadliwe 
i nie jest wymagane ich powtórzenie .

Przekształcenia pracodawcy a zakres działania zakładowej organizacji 
związkowej

Żaden przepis nie zakazuje jednoznacznie działania w jednym zakładzie 
pracy więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej tego samego 
związku zawodowego . W tym zakresie w szczególności nie można wypro-
wadzić takich jednoznacznych wniosków z brzmienia art . 24129 § 1 k .p . 
Przewiduje on, że w razie połączenia zakładowych organizacji związko-
wych, z których choćby jedna zawarła układ zbiorowy, jej prawa i obowiąz-
ki przechodzą na organizację powstałą w wyniku połączenia . Przepis ten 
odnosi się więc do połączenia zakładowych organizacji związkowych, co 
oczywiście może być skutkiem połączenia się (przejęcia) zakładów pracy . 
Nie dotyczy on natomiast skutków połączenia się zakładów pracy w kontek-
ście struktury organizacyjnej związków zawodowych . Z tego względu nie 
można uznać, że funkcjonowanie w jednym zakładzie pracy (w rozumieniu 
art . 3 k .p .) kilku zakładowych organizacji związkowych tego samego związ-
ku zawodowego jest wyraźnie sprzeczne z przepisami prawa .
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Jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że takiego poglądu nie można 
obronić w świetle analizy całego systemu prawa oraz uzasadnić tezy, aby 
dopuszczalne było funkcjonowanie w jednym zakładzie pracy kilku zakła-
dowych organizacji tego samego związku zawodowego . Przede wszystkim 
z wielokrotnie używanej przez ustawodawcę nazwy tej jednostki organiza-
cyjnej związku zawodowego wynika, że musi to być organizacja „zakłado-
wa”, czyli działająca w zakładzie pracy . Nie można traktować jako „zakła-
dową” (choćby tak była nazwana) takiej jednostki organizacyjnej związku 
zawodowego, która obejmuje swoim działaniem tylko część zakładu pracy . 
Jest to inna jednostka organizacyjna, odpowiednia do zakresu jej działania .

W orzecznictwie utrwalony jest więc pogląd, zgodnie z którym u jedne-
go pracodawcy może działać tylko jedna zakładowa organizacja związkowa 
danego związku zawodowego . 

  U pracodawcy może działać tylko jedna struktura danego 
związku zawodowego.

Sytuacja, w której w jednym zakładzie pracy będą istniały dwie lub wię-
cej zakładowych organizacji związkowych, może być wynikiem różnorod-
nych zdarzeń .

Przede wszystkim może to być wynik przekształceń organizacyjno-praw-
nych pracodawcy, a w szczególności:

■■ połączenia się dwóch lub więcej pracodawców,
■■ przejęcia jednego zakładu pracy w całości przez drugi zakład,
■■ konsolidacji (koncentracji) pracodawcy polegającej na powstaniu z kilku 

dotychczasowych wyodrębnionych oddziałów, które utraciły odrębną 
podmiotowość (przymiot pracodawcy) w stosunkach pracy .
W postanowieniu z 7 października 1983 r . (I PRZ 48/83, OSNCP 

1984/6/97, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) Sąd Najwyższy uznał, że od-
dzielne związki tworzy się w każdej jednostce organizacyjnej przedsiębior-
stwa wielozakładowego działającego na obszarze kilku województw, nieza-
leżnie od miejsca jej zlokalizowania, a więc nie stoi na przeszkodzie 
utworzeniu oddzielnych związków okoliczność, że jednostki te mieszczą się 
w tym samym mieście i w tej samej dzielnicy . Jednak z uzasadnienia tego 
postanowienia wynika, że każda z jednostek organizacyjnych przedsiębior-
stwa wielozakładowego stanowiła w tej sprawie odrębny zakład pracy (pra-
codawcę) w rozumieniu art . 3 k .p .
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Z kolei zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym 
w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 1996 r . (I PZP 
38/95, OSNP 1996/23/353,) związek zawodowy działający w zakładzie pra-
cy nie ma obowiązku zmiany swojej struktury organizacyjnej w przypadku 
przekształceń zakładu pracy (obecnie pracodawcy), jednak zakładową orga-
nizacją związkową w rozumieniu prawa jest tylko taka podstawowa jednost-
ka organizacyjna związku zawodowego, która jako jedyna organizacja tego 
związku zakresem swojego działania obejmuje cały zakład pracy (praco-
dawcę) . W uzasadnieniu powołanej uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że 
z wykładni językowo-logicznej, a także wykładni systemowej wynika, że 
przez zakładową organizację związkową należy rozumieć tylko taką jed-
nostkę organizacyjną, która zasięgiem swojego działania obejmuje cały za-
kład pracy w rozumieniu art . 3 k .p . Nie jest więc możliwe traktowanie jako 
organizacji zakładowych kilku organizacji związkowych jednego związku 
zawodowego, choćby nazywane one były „organizacjami zakładowymi” . 
Decydujące jest więc kryterium materialne, a nie formalne nazwanie czy 
wewnętrzne zarejestrowanie danej jednostki organizacyjnej jako struktury 
zakładowej . Do rejestracji takich struktur nie należy zresztą, w omawianej 
kwestii, przywiązywać większej wagi, gdyż jest to sprawa wewnątrzorgani-
zacyjna (uchwała SN z 25 marca 1993 r ., I PZP 73/92, OSNCP 1993/10/169) .

Spór między pracodawcą a związkiem zawodowym na tle funkcjono-
wania kilku zakładowych struktur związkowych może być sporem zbio-
rowym (w rozumieniu art . 1 ustawy z 23 maja 1991 r . o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, Dz .U . Nr 55, poz . 236; ost . zm . Dz .U . z 2006 r .  
Nr 104, poz . 711) . Pracodawca nie ma więc konkretnych mechanizmów 
prawnych pozwalających na wymuszenie na związku zawodowym dopa-
sowania jego struktur organizacyjnych do struktury organizacyjnej pra-
codawcy .

Jedyną sankcją z tytułu istnienia kilku „ogniw” traktowanych przez zwią-
zek zawodowy za zakładowe organizacje związkowe może być to, że żadne 
z nich nie może być w rzeczywistości uznawane za taką organizację (w ro-
zumieniu przepisów prawa pracy) . Inaczej mówiąc, istnienie kilku „ogniw” 
tego samego związku zawodowego w jednym zakładzie pracy, traktowanych 
przez ten związek jako struktury zakładowe, oznacza, że w istocie w tym 
zakładzie nie istnieje żadna zakładowa organizacja związkowa .

Sąd Najwyższy zmodyfikował jednak w orzecznictwie nieznacznie swój 
pogląd, zgodnie z którym związek zawodowy działający w zakładzie pracy 
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nie ma obowiązku zmiany swojej struktury organizacyjnej w przypadku 
przekształceń zakładu pracy .

W uzasadnieniu uchwały z 20 września 2005 r . (III SZP 1/05, OSNP 
2005/24/401, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) Sąd Najwyższy stwierdził, 
że dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych polegają-
ce na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki 
związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury li-
kwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku 
przejmowanego .

Przypominając wcześniejszy pogląd, zgodnie z którym związki zawo-
dowe nie mają obowiązku dostosowania swoich struktur organizacyjnych 
w przypadkach podmiotowych przekształceń pracodawcy, Sąd Najwyższy 
podkreślił, że w ich interesie prawnym jest podjęcie stosownych działań 
do stworzenia zakładowych struktur związkowych (przez konsolidację 
lub podział), którym przysługuje pełnia związkowych uprawnień do re-
prezentowania praw i interesów swoich członków wobec nowego praco-
dawcy . Brak mechanizmów prawnych regulujących tego rodzaju dostoso-
wanie się związkowych struktur organizacyjnych do struktury nowego 
pracodawcy nie może stanowić przeszkody do dokonywania podmioto-
wych przekształceń związków zawodowych . W przeciwnym razie u no-
wego pracodawcy nie działałaby żadna zakładowa organizacja związkowa 
lub istniałoby wiele zakładowych organizacji związkowych, które odręb-
nie nie mogłyby skutecznie reprezentować interesów swoich członków 
w stosunkach pracy .

Podmiotowym przekształceniom po stronie pracodawcy będą zatem to-
warzyszyć podmiotowe przekształcenia po stronie związków zawodowych, 
które mogą przybierać rozmaite kierunki i formy, polegające w szczególno-
ści na łączeniu się zakładowych organizacji związkowych w celu dostoso-
wania swoich dotychczasowych struktur związkowych do struktury organi-
zacyjnej przekształconego (nowego) pracodawcy dla koniecznego 
zapewnienia właściwej reprezentacji związkowej . Przepisy prawa pracy re-
gulują wprost wpływ tego rodzaju przekształceń związków zawodowych na 
ich prawa i obowiązki wynikające z ponadzakładowego (art . 24119 § 1 k .p .) 
lub zakładowego układu zbiorowego pracy (art . 24129 § 2 k .p .) . Okoliczno-
ści te pośrednio, ale jednoznacznie potwierdzają tezę, że wolność związko-
wa obejmuje m .in . także swobodę łączenia się odrębnych związków zawo-
dowych w jedną organizację (jeden byt prawny) .
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W przypadku gdy podmiotowe przekształcenia związków zawodowych 
polegają na ich połączeniu w ten sposób, że związek przejmujący przejmuje 
wszelkie prawa i obowiązki związku przejmowanego ze skutkami prawnymi 
dla podmiotów trzecich, to dochodzi do rozwiązania związku przejmowane-
go (art . 13 pkt 12 ustawy o związkach zawodowych), którego skutkiem 
prawnym jest obowiązek skreślenia tego związku z rejestru sądowego  
(art . 17 ust . 1 pkt 1 ww . ustawy) . Dlatego w postępowaniu rejestrowym sąd 
bada, czy został zachowany statutowy sposób rozwiązania związku zawo-
dowego, który zostaje przejęty (inkorporowany) przez związek przejmują-
cy i czy „likwidacja” majątku związku przejmowanego, który zostaje prze-
jęty przez związek przejmujący, nastąpiła z zachowaniem interesów 
prawnych, w tym majątkowych, osób trzecich. W takiej sytuacji wymaga to 
zweryfikowania w procedurze rejestrowej, czy uchwały o połączeniu związków 
zawodowych zostały podjęte w trybie statutowym przez właściwe organy 
związkowe, które miały obowiązek zagwarantowania także przejęcia praw i zo-
bowiązań majątkowych związku przejmowanego przez związek przejmujący .

Legalność takiej czynności – zdaniem Sądu Najwyższego – wymaga za-
tem wykreślenia z rejestru sądowego związku przejętego, który zostaje roz-
wiązany wskutek jego włączenia przez związek przejmujący, a także zareje-
strowania następstw prawnych wynikających z połączenia się obu tych 
związków zawodowych w statucie przejmującego związku zawodowego .

Ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika

Wśród ekspertów prawa pracy dominuje stanowisko, że dane dotyczące po-
bieranego wynagrodzenia za pracę, w tym dane o wysokości uzyskiwanych 
dochodów, należą do sfery życia prywatnego . Co do zasady każdemu pra-
cownikowi przysługuje więc prawo do ochrony tajemnicy zarobków jako 
dobra osobistego . Zakres i gwarancje tej ochrony wyznaczają przepisy pra-
wa, a jej uchylenie możliwe jest tylko w ściśle określonych prawem przy-
padkach . Stanowisko takie znajduje również swój wyraz w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego .

W uchwale z 16 lipca 1993 r . (I PZP 28/93, OSNCP 1994/1/2, patrz: www .
ekspert3 .inforlex .pl) Sąd Najwyższy uznał, że ujawnienie przez pracodawcę 
bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stano-
wić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art . 23 i 24 k .c . Uzasadniając 
wyrażoną zasadę, Sąd Najwyższy stwierdził, że katalog dóbr osobistych jest 
określony w art . 23 k .c . jedynie przykładowo, a więc ma charakter otwarty . 
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Odpowiedź na pytanie, czy określone dobro człowieka jest jego dobrem oso-
bistym w rozumieniu art . 23 i 24 k .c ., zależy od wielu czynników, gdyż poję-
cie to należy odnosić do określonego poziomu rozwoju technologicznego 
i cywilizacyjnego, przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, 
istniejącego rodzaju stosunków społecznych, gospodarczych czy nawet poli-
tycznych . Pojęcie naruszenia określonego dobra osobistego jest również po-
jęciem dynamicznym w czasie i dotyczącym konkretnych środowisk . (…) 
Pracownik ma „prawo do milczenia” w zakresie jego stosunku pracy doty-
czącego wysokości wynagrodzenia . Nie zawsze będzie to jednak oznaczało 
zakaz ujawniania tego wynagrodzenia przez drugą stronę stosunku obliga-
cyjnego, tj . pracodawcę, ze względu na zakaz naruszania dóbr osobistych 
pracownika . Będzie tak wówczas, gdy taką informację będzie można zaliczyć 
do „sfery prywatności” pracownika . Możliwe to będzie dopiero po przeana-
lizowaniu całokształtu stosunków społecznych i gospodarczych, zwyczajów 
i zasad współżycia . W szczególności będzie tak wtedy, gdy pracownik w spo-
sób wyraźny, z przyczyn uzasadnionych, sprzeciwi się ujawnianiu osobom 
trzecim wysokości jego wynagrodzenia za pracę lub w sytuacji, gdy informa-
cja taka wkraczałaby w „sferę intymności” pracownika . Z tym ostatnim wy-
padkiem mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby informacja o wysokości 
wynagrodzenia pracownika dotykała jego życia prywatnego, np . ujawniała 
dokonywanie potrąceń należności alimentacyjnych .

Podobnie w praktyce eksperci prawa pracy wskazują, że zaliczenie danych 
dotyczących wynagrodzenia do podlegającej ochronie sfery prywatności jed-
nostki nie oznacza – przede wszystkim dla pracodawcy – bezwzględnego 
zakazu ich ujawniania . Zakaz ten będzie obowiązywać, gdy taką informację 
będzie można zakwalifikować jako istotną z punktu widzenia sfery prywat-
ności pracownika lub gdy brak zgody pracownika na ujawnienie wysokości 
wynagrodzenia jest uzasadniony . W literaturze prawa pracy uznano ponadto, 
że przy ocenie owej „sfery prywatności” i „uzasadnionej odmowy udzielenia 
zgody” w przypadku ujawnienia wysokości wynagrodzenia należy brać pod 
uwagę przede wszystkim subiektywne odczucie pracownika . Ocena obiek-
tywna jest utrudniona, a często niemożliwa, biorąc pod uwagę skomplikowaną 
materię stosunków społecznych, w jakich nierzadko porusza się pracownik .

Ze względu na tajemnicę wynagrodzenia, w przypadku uzasadnionej 
odmowy wyrażenia przez pracownika zgody na ujawnienie jego zarob-
ków, pracodawca nie może ujawnić wysokości wynagrodzenia (w tym 
także dodatkowych jego składników).
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Uznając niezbywalne prawo pracownika do nieujawniania wysokości 
i składników jego wynagrodzenia, należy stwierdzić, że ingerencja w sferę 
życia prywatnego pracownika w tym zakresie może nastąpić tylko za zgodą 
pracownika albo na podstawie wyraźnego przepisu ustawy (okoliczności 
wyłączające bezprawność zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych) .

  Pracodawca nie może ujawnić wysokości zarobków pra-
cownika bez wyraźnej jego zgody.

Każdy, kto żąda udzielenia informacji o wynagrodzeniu określonego pra-
cownika na podstawie przepisów szczególnych, powinien wskazać konkret-
ny przepis, który nakłada na pracodawcę obowiązek ujawnienia tych da-
nych . Istnienie tego typu przepisów potwierdza ogólną regułę, że co do 
zasady obowiązuje tajemnica danych dotyczących wypłacanego pracowni-
kowi wynagrodzenia, natomiast prawo przewiduje od tego jedynie wyjątki .

W tym kontekście pojawia się wątpliwość, jak należy rozumieć zawarty 
w art . 28 ustawy o związkach zawodowych obowiązek pracodawcy udziele-
nia na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadze-
nia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących wa-
runków pracy i zasad wynagradzania .

Istnieje pogląd, że na podstawie tego przepisu związek zawodowy może 
żądać każdej informacji o pracowniku, która nie jest objęta prawnie ochroną 
jako tajemnica służbowa lub informacja niejawna w rozumieniu odrębnych 
przepisów i która dotyczy zagadnień należących do zakresu działania związ-
ku zawodowego . Podstawę odmowy udzielenia przez pracodawcę związko-
wi zawodowemu danych o wynagrodzeniu konkretnego pracownika może 
stanowić wyłącznie fakt, że dane te należą do sfery prywatności pracowni-
ka, która podlega ochronie .

Zgodnie z art . 8 ustawy o związkach zawodowych, na zasadach przewi-
dzianych w tej ustawie oraz w ustawach odrębnych (np . Kodeksie pracy), 
związki zawodowe kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących intere-
sów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin . Ponadto 
związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz 
uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze 
nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
(art . 23 ust . 1 ustawy o związkach zawodowych) . Do zakresu działania za-
kładowej organizacji związkowej należy: sprawowanie kontroli nad prze-
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strzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art . 26 pkt 3 ustawy 
o związkach zawodowych) . Z przepisów tych wprost i w sposób niebudzący 
wątpliwości wynika uprawnienie związków zawodowych do sprawowania 
kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy . Ponieważ kształtowanie (i wy-
płacanie) wynagrodzeń poszczególnych pracowników jest niewątpliwie sto-
sowaniem w praktyce przepisów prawa pracy, to oczywiste jest, że związki 
zawodowe mają prawo sprawować kontrolę także w tej dziedzinie, tzn . mogą 
kontrolować kształtowanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowniczych, 
w tym także wysokość wynagrodzeń indywidualnie oznaczonych pracowni-
ków . Jednak nie przesądza to o metodach sprawowania tej kontroli i o środ-
kach temu służących, gdyż wszystkie przedstawione przepisy mają charak-
ter norm ogólnych . Pojawia się więc pytanie, czy w ramach sprawowania 
kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w zakresie kształtowania i wy-
płacania wynagrodzeń pracowniczych związki zawodowe mogą żądać od 
pracodawców udzielenia im informacji o wynagrodzeniach indywidualnych 
pracowników .

Przytoczone wyżej przepisy nie nakładają na pracodawcę konkretne-
go obowiązku udzielania związkom zawodowym informacji o wysokości 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników.

Prawo związków zawodowych do udzielania im informacji oraz obowiąz-
ki pracodawcy w tym zakresie reguluje wspomniany już wcześniej art . 28 
ustawy o związkach zawodowych . Wskazuje on, że pracodawca jest zobo-
wiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych 
do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji doty-
czących warunków pracy i zasad wynagradzania . Przepis ten mógłby stano-
wić podstawę do twierdzenia, że pracodawca ma obowiązek poinformować 
związek zawodowy o wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika . 
Jednak jego analiza na taki wniosek nie pozwala . Wyraźnie nakłada on na 
pracodawcę jedynie obowiązek udzielenia informacji o zasadach wynagra-
dzania . Wprawdzie zawiera on normę otwartą i nie pozwala to na rozumo-
wanie przeciwne, jednak w zakresie konkretyzacji obowiązku udzielania 
informacji co do wynagrodzeń za pracę ogranicza się jedynie do ich zasad, 
sugerując wyraźnie, że nie jest nim objęty obowiązek udzielania informacji 
o wysokości wynagrodzenia indywidualnego pracownika .

Dla szczegółowej analizy tego przepisu w związku z rozpatrywanym pro-
blemem konieczne jest zrozumienie użytych w tym przepisie pojęć, takich 
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jak: zasady wynagradzania, informacje niezbędne do prowadzenia działal-
ności związkowej . Przez pojęcie „informacja o zasadach wynagradzania” 
nie można rozumieć tylko informacji o przepisach regulujących kształtowa-
nie wynagrodzeń, które przecież ze swej istoty są jawne i powszechnie do-
stępne . Informacja o zasadach wynagradzania obejmuje dane o konkretnie 
występujących w zakładzie pracy zjawiskach gospodarczych, o jego sytu-
acji finansowej, określonych funduszach, w tym zwłaszcza funduszu płac, 
czy nawet informacje o wysokości wynagrodzeń określonej grupy zawodo-
wej lub o kształtowaniu się wynagrodzeń na określonych rodzajach stano-
wisk . Informacja o zasadach wynagradzania z natury rzeczy musi zawierać 
pewien stopień ogólności, jest więc czymś innym niż informacja o wysoko-
ści wynagrodzenia indywidualnego pracownika .

Informacja o zasadach wynagradzania może mieć różny zakres ze wzglę-
du na różnorodność sposobów wynagradzania i mechanizmów tworzących 
systemy wynagradzania . W przypadku zatrudnienia w zakładach pracy, 
w których wynagrodzenie kształtowane jest według ustalonego modelu za-
wartego w dokumentach ogólnie znanych, informacja o zasadach wynagra-
dzania może ograniczyć się do powołania na ten model, w innych zaś, kiedy 
nie ma żadnej wewnętrznej regulacji tych zasad, informacja musi być szer-
sza, wyjaśniająca mechanizmy kształtujące wynagrodzenie poszczególnych 
grup zatrudnionych . W każdym razie informacja o zasadach wynagradza-
nia może być jedynie pośrednim źródłem wiedzy o zarobkach indywidu-
alnych pracowników, tzn. takim, który adresatowi tej informacji umożli-
wi uzyskanie niezbędnych danych o strukturze i globalnej wysokości 
(niekiedy tylko przeciętnej) wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

Dopóty można mówić o informacji o zasadach wynagradzania, dopóki 
nie pozwala ona na indywidualizację informacji, tzn . przypisanie konkret-
nego wynagrodzenia za pracę poszczególnym, personalnie określonym pra-
cownikom . Jeżeli tak rozumieć informację o zasadach wynagradzania, to 
oczywiste staje się, że jest ona w pełni wystarczająca do prowadzenia dzia-
łalności związkowej w zakresie ochrony interesów grupowych .

Tak rozumiana informacja o wynagrodzeniach pracowniczych jest także 
wystarczająca do ochrony interesów indywidualnych w ustalonym w statu-
cie związku zawodowego podmiotowym i terytorialnym zakresie jego dzia-
łania . Inaczej mówiąc, informacja o wysokości wynagrodzenia konkretne-
go, indywidualnie określonego pracownika nie jest niezbędna do 
prowadzenia działalności związkowej ani do ochrony interesów grupowych, 
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ani indywidualnych; wystarczająca jest w tym zakresie informacja o zasa-
dach wynagradzania w wyżej podanym znaczeniu .

  W informacji o warunkach wynagradzania przekazywanej 
organizacji związkowej pracodawca nie powinien wskazy-
wać danych pozwalających na indywidualizację konkret-
nego pracownika. 

Wyjątek stanowi sytuacja, w której interesy konkretnego pracownika są 
zagrożone w zakresie kształtowania jego wynagrodzenia za pracę i zwróci 
się on do związku zawodowego o zbadanie tej kwestii lub wyrazi na to zgo-
dę . Wówczas niezbędne do prowadzenia działalności związkowej jest uzy-
skanie informacji o wysokości wynagrodzenia tego pracownika i na podsta-
wie art . 28 ustawy o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek 
udzielić takiej informacji związkowi zawodowemu .

Z drugiej strony należy zaznaczyć, że jawność wynagrodzenia jest wa-
runkiem kontroli decyzji płacowych zwłaszcza w kontekście respektowania 
prawa pracowników do godziwego wynagrodzenia (art . 13 k .p .) . Chodzi tu 
w szczególności o kontrolę społeczną sprawowaną przez związki zawodowe 
na podstawie art . 28 ustawy o związkach zawodowych . Prawo pracowników 
do godziwego wynagradzania jest wskazówką dla działań związków zmie-
rzających do osiągnięcia odpowiedniego poziomu płac, zwłaszcza dla pro-
wadzonych przez nie negocjacji płacowych z pracodawcami i ich organiza-
cjami, w celu zawarcia układów zbiorowych pracy i innych porozumień 
zbiorowych .

Kontrola ta będzie utrudniona, jeżeli związek zawodowy będzie mógł żą-
dać od pracodawcy tylko udzielenia informacji o „zasadach wynagradzania 
pracowników”, natomiast uzyskanie danych o wynagrodzeniu konkretnego 
pracownika będzie wymagało uzyskania jego zgody . Pracodawca będzie 
więc zobowiązany udzielić tych informacji związkowi zawodowemu w każ-
dym przypadku wyrażenia przez pracownika zgody na ujawnienie jego da-
nych o wynagrodzeniu, a także w razie zwrócenia się przez pracownika do 
organizacji związkowej o zbadanie prawidłowości przyznanego mu wyna-
grodzenia i obronę jego uprawnień płacowych . Taka wykładnia przepisów 
ustawy o związkach zawodowych z jednej strony nie narusza uprawnień 
związku do kontrolowania wynagrodzeń pracowniczych, z drugiej zaś stro-
ny nie narusza prawa pracownika do prywatności .
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Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy też stworzenie takie-
go systemu zabezpieczeń w ujawnianiu wysokości wynagrodzeń pracowni-
ków, aby ich dobra osobiste nie zostały naruszone . Stąd konieczne jest usta-
lenie ścisłego kręgu osób, które mogą mieć dostęp do odpowiednich akt 
i danych oraz zajmujących się obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń . Osoby 
takie powinny być również odpowiednio pouczone i przeszkolone w zakre-
sie obowiązków wynikających z poufności pozostających w ich dostępie 
informacji .

  Osoby upoważnione przez pracodawcę do obliczania 
i wypłaty wynagrodzeń nie mogą przekazywać informacji 
o wynagrodzeniach osobom do tego nieupoważnionym, 
np. innym pracownikom.

Obowiązek potrącania składek związkowych

Pracodawca zobowiązany jest do udzielania organizacji związkowej infor-
macji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, do których na-
leżą informacje o płaceniu składek przez poszczególnych członków związ-
ku oraz informacje o globalnej wysokości składek wpływających na konto 
związku zawodowego (art . 28 ustawy o związkach zawodowych) . Dane 
o pracownikach niezbędne pracodawcy do pobierania składek człon-
kowskich na rzecz związku zawodowego są danymi o przynależności 
związkowej i ich przetwarzanie jest dopuszczalne tylko po uzyskaniu 
pisemnej zgody pracownika. Pracodawca na pisemny wniosek zakładowej 
organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika powinien pobierać 
z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez 
niego wysokości (art . 331 ustawy o związkach zawodowych) . Pracodawca 
ma niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na 
rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową .

Warunkiem legalnego potrącenia składki związkowej i jej przelania na 
konto organizacji związkowej jest:

■■ pisemny wniosek organizacji związkowej (zakładowej lub międzyzakła-
dowej),

■■ pisemna zgoda pracownika – z której ma wynikać nie tylko wyraźna zgo-
da na pobranie składki związkowej na rzecz konkretnej wskazanej organi-
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zacji związkowej, ale również wysokość tej składki zadeklarowana przez 
pracownika .
Tylko w takich warunkach pracodawca jest zabezpieczony na wypadek 

ewentualnych roszczeń pracowników zarzucających nielegalność potrącenia .

Udostępnianie zakładowym organizacjom związkowym akt osobowych 
pracowników

W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do udostępniania or-
ganizacji związkowej akt osobowych pracownika i innej dokumentacji, bez 
wyraźnej i jednoznacznej zgody tego pracownika w przypadku realizacji 
przez związek zawodowy uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy (np . 
w art . 38 § 1, art . 52 § 3 i art . 112 k .p . – w zakresie odnoszącym się do obo-
wiązku pracodawcy poinformowania lub zasięgnięcia opinii organizacji 
związkowej przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę na czas nie-
określony, rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika czy ukarania go karą porządkową) .

Można jednak w tym przypadku powoływać się na obowiązek wykonania 
statutowych zadań organizacji związkowych wówczas, gdy zasięgnięcie in-
formacji zawartych w aktach osobowych byłoby konieczne z uwagi na poda-
ną przyczynę rozwiązania stosunku pracy (np . naganny stosunek pracowni-
ka do wykonywanej pracy znajdujący odzwierciedlenie w nakładanych na 
niego w ostatnim okresie karach dyscyplinarnych, których odpisy zostały 
umieszczone w aktach osobowych) . W każdym takim przypadku, gdy do 
zajęcia stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych członków 
czy osób, które zwróciły się do związku o obronę, konieczny jest wgląd do 
dokumentacji stosunku pracy, należy ograniczyć ten dostęp do wyciągu 
z akt w zakresie wynikającym z przedmiotu konsultacji .

  Pracodawca nie powinien udostępniać związkom zawo-
dowym całości akt osobowych pracownika, w niezbędnym 
zakresie może udostępnić tylko wyciąg z dokumentacji.

Ze względu na wymogi ustawy o ochronie danych osobowych zasadne 
byłoby ponadto, aby w wątpliwych sytuacjach przedstawiciel organizacji 
związkowej legitymował się pisemną zgodą pracownika na ujawnienie da-
nych osobowych zawartych w aktach osobowych (art . 23 ustawy o ochronie 
danych osobowych) .
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Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla związkowców

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje w zależności od formy wyko-
nywania przez pracownika funkcji związkowych określone obowiązki pra-
codawcy . Jednym z nich jest zwolnienie pracownika w całości lub w części 
z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej 
organizacji związkowej (art . 31 ust . 1 ustawy o związkach zawodowych) . 
Udzielenie przez pracodawcę zwolnienia na wymienionej podstawie nastę-
puje z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie . Decyduje 
o tym wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej .

Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zależy od liczby 
członków związku zatrudnionych w zakładzie pracy. I tak np ., gdy zakła-
dowa organizacja związkowa liczy od 150 do 500 członków, prawo do zwol-
nienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie przy-
sługuje jednemu pracownikowi w wymiarze całego etatu .

Sformułowanie „prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, 
odnoszące się do pracownika wybranego do pełnienia funkcji w zarządzie, 
wyraża jedną stronę wzajemnego stosunku, jaki powstaje między pracowni-
kiem a pracodawcą w związku z wyborem pracownika do zarządu zakłado-
wej organizacji związkowej (uprawnienie) . Z drugiej strony odpowiada temu 
obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia przez pracodawcę  
(§ 4 ust . 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r . w sprawie 
trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom peł-
niącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu upraw-
nień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień 
od pracy; Dz .U . Nr 71, poz . 336; dalej: rozporządzenie w sprawie zwolnień) .

Obowiązek pracodawcy w tym zakresie powstaje jednak wówczas, gdy 
zakładowa organizacja związkowa wykaże we wniosku, że zachodzą oko-
liczności uzasadniające udzielenie takiego zwolnienia, o których mowa 
w art . 31 ust . 1 ustawy o związkach zawodowych .

  Zakładowa organizacja związkowa we wniosku o zwolnie-
nie działacza związkowego od pracy powinna wskazać 
okoliczności uzasadniające taką konieczność. 

W razie ustania okoliczności uzasadniających udzielenie pracownikowi 
zwolnienia od pracy, pracownik ma obowiązek przystąpienia do pracy, pra-
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codawca ma zaś prawo domagać się podjęcia pracy przez pracownika 
i w tym celu wydać mu stosowne polecenie (§ 5 ust . 2 rozporządzenia 
w sprawie zwolnień) . W tej sytuacji powstają określone obowiązki zakłado-
wej organizacji związkowej wobec pracodawcy . Oprócz obowiązku wyka-
zania okoliczności uzasadniających zwolnienie pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy (§ 4 ust . 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień) orga-
nizacja ta powinna – stosownie do § 2 ww . rozporządzenia – niezwłocznie 
zawiadomić pracodawcę o wygaśnięciu mandatu pracownika, a także poin-
formować pracodawcę o ustaniu okoliczności uprawniających pracownika 
do korzystania ze zwolnienia od pracy .

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 1999 r . (I PKN 459/99, OSNP 
2001/10/340, patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl) wskazał, że nie jest trafny 
pogląd, w myśl którego pracodawca nie ma żadnych uprawnień w stosunku 
do zarządu zakładowej organizacji związkowej, gdyż egzekwowanie jej obo-
wiązków wobec pracodawcy, określonych w rozporządzeniu, mogłoby pro-
wadzić do naruszenia zasady swobodnego zrzeszania się bądź też być po-
czytane za przejaw dyskryminacji pracowników ze względu na ich 
przynależność związkową .

Jeżeli zarząd zakładowej organizacji związkowej ma określone obowiązki 
wobec pracodawcy, wynikające z faktu zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy, to zdaniem Sądu Najwyższego odpowiadają im określo-
ne uprawnienia pracodawcy .

(…) skoro zarząd zakładowej organizacji związkowej jest zobowiązany 
poinformować pracodawcę o ustaniu „okoliczności uprawniających pra-
cownika do korzystania ze zwolnienia od pracy”, czyli wskazanych w art . 31 
ust . 1 ustawy o związkach zawodowych (jest to liczba członków związku za-
wodowego zatrudnionych w zakładzie pracy), to tym samym pracodawca 
jest uprawniony do żądania informacji na ten temat .

Jak przy tym wynika wprost z art . 31 ust . 1 ustawy o związkach zawodo-
wych oraz z § 4 ust . 1 i ust . 2 pkt 3, a także § 5 ust . 1 rozporządzenia  
z 11 czerwca 1996 r ., udzielenie informacji na temat liczby członków związ-
ku zawodowego zatrudnionych w zakładzie pracy nie narusza niezależności 
związku zawodowego i jego praw autonomicznych . Przeciwnie, zostało do-
zwolone przez prawo .

Dla praktyki istotna jest też teza wypowiedziana przez Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu cytowanego wcześniej wyroku z 14 grudnia 1999 r . wskazu-
jąca, że ani w ustawie o związkach zawodowych, ani w rozporządzeniu  
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z 11 czerwca 1996 r . nie można upatrywać zakazu sprawdzenia przez praco-
dawcę – w dozwolony sposób – liczebności związku zawodowego zrzeszają-
cego pracowników danego zakładu pracy . Tym bardziej więc nie można 
z niej wyprowadzić wniosku o braku uprawnień pracodawcy do żądania in-
formacji na ten temat w sytuacji usprawiedliwiającej takie żądanie, skoro 
udzielenie wymienionych informacji jest obowiązkiem zarządu zakładowej 
organizacji związkowej . 

Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek zwolnienia pracownika od pra-
cy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykona-
nia doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej pracownika, jeże-
li czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy .

  Pracodawca ma obowiązek zwolnić działacza związko-
wego od pracy, jeżeli czynność związkowa nie może być 
dokonana w innym czasie.

Obowiązek zwolnienia pracownika na czas niezbędny do dokonania do-
raźnej czynności związkowej nie ma charakteru bezwzględnego w tym 
znaczeniu, że zwolnienia takiego może sobie udzielić sam pracownik . 
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 2 
czerwca 2010 r . (II PK 367/09, niepubl ., patrz: www .ekspert3 .inforlex .pl), 
ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych może być 
zwolnienie się z pracy przez związkowca bez uzyskania na to zgody przeło-
żonego . Samo powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy z uwagi 
na okoliczności określone w art . 31 ust . 3 ustawy o związkach zawodowych 
nie wywołuje skutku w postaci zwolnienia pracownika od pracy zawodo-
wej . Podstawę taką stanowi dopiero decyzja pracodawcy udzielająca zwol-
nienia .

Indywidualne zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia w celu załatwienia doraźnych spraw związa-
nych z pełnioną funkcją nie zależy jednak od uznania pracodawcy, ale od 
istnienia obiektywnych przesłanek .

Pracodawca powinien zatem udzielić zwolnienia, jeżeli dana czynność:
■■ nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy,
■■ ma charakter „doraźny”, czyli niecierpiący zwłoki,
■■ w tym dniu jest niezbędna do zachowania praw związku, jego członków 

lub innych pracowników, którym związek zapewnia ochronę .
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Istotny jest też wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2002 r . (I PKN 
233/01, OSNP 2004/6/96), zgodnie z którym pracownik zwolniony w cało-
ści lub w części z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarzą-
dzie zakładowej organizacji związkowej (art . 31 ust . 1 ustawy o związkach 
zawodowych…) ma obowiązek niezwłocznie i bez uprzedniego wezwania 
pracodawcy przystąpić do pracy po upływie tej kadencji . Niewykonanie 
tego obowiązku uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia konsekwencji dys-
cyplinarnych, aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia włącz-
nie, nie powoduje jednak wygaśnięcia stosunku pracy .

Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych  
do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy

Zakładowa organizacja związkowa, aby mogła działać w pełni efektywnie, 
musi mieć niezbędne do tego warunki w postaci stałego pomieszczenia, 
jego wyposażenia i urządzeń technicznych, np . telefonu, możliwości korzy-
stania z kserokopiarki itp . Z tych też względów ustawodawca nakłada na 
pracodawców obowiązek udostępnienia zakładowym organizacjom związ-
kowym pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia 
ich działalności . Pracodawca, na warunkach określonych w umowie, jest 
zobowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszcze-
nia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związ-
kowej w zakładzie pracy (art . 33 ustawy o związkach zawodowych) .

Jednocześnie nie ma określonych w przepisach informacji, jaki to ma być 
rodzaj pomieszczenia i jego wyposażenia ani na jakich warunkach praco-
dawca zobowiązany jest udostępnić je zakładowej organizacji związkowej . 
Rodzaj tego wyposażenia oraz warunki jego użytkowania zależne są zarów-
no od możliwości pracodawcy, wielkości zakładu pracy, a także liczby 
członków tej organizacji . Sprawy te pozostawiono do uzgodnienia między 
pracodawcą a zakładową organizacją związkową . Powinny one zostać spre-
cyzowane w zawartej między nimi umowie lub określone w postanowie-
niach obligacyjnych zakładowego układu zbiorowego pracy .

W interesie pracodawcy jest możliwie jak najbardziej szczegółowe określe-
nie zasad tego udostępnienia . Należy z całą stanowczością podkreślić, że 
z przepisów ustawy nie wynika, że ma mieć ono charakter nieodpłatny . Ważne 
jest więc również sprecyzowanie, kto będzie ponosić koszty ich eksploatacji .

W szczególności pracodawca nie ma ustawowego obowiązku pokrywania 
kosztów napraw sprzętu oddanego do używania, płacenia rachunków za te-
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lefon, faks, Internet itp . Nie ma też obowiązku udostępnienia tego pomiesz-
czenia na wyłączność organizacji związkowej . 

  Pracodawca powinien zadbać w umowie ze związkami 
zawodowymi o precyzyjne określenie zasad korzystania 
przez członków związku z urządzeń będących jego wła-
snością, w tym np. odpłatności.

Obowiązkiem takim zostanie obciążony dopiero wówczas, gdy się do 
tego zobowiąże na mocy postanowień umowy . Umowa między pracodawcą 
a związkami zawodowymi ma charakter umowy cywilnoprawnej . Jest kon-
traktem nienazwanym .

W sytuacji gdy nie dojdzie między stronami do porozumienia w przed-
miocie zawarcia tej umowy (np . na skutek zbyt wygórowanych żądań ze 
strony zakładowej organizacji związkowej), na pracodawcy nie ciąży żaden 
szczególny obowiązek (ma tylko umożliwić działanie) . Z drugiej zaś strony 
nieuzasadnione żadnymi racjonalnymi okolicznościami uchylanie się przez 
pracodawcę od podpisania umowy może być w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach traktowane jako utrudnianie wykonywania działalności związ-
kowej (art . 35 ust . 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych) .

  Zakładowa organizacja związkowa oraz pracodawca mają 
prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem wynikają-
cym z niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy.

Jeżeli warunki udostępniania organizacji związkowej pomieszczeń 
i urządzeń technicznych określają postanowienia układu zbiorowego pracy, 
prawo wystąpienia z tym roszczeniem przysługuje pracodawcy lub każdej 
z organizacji związkowych, której postanowienia te dotyczą .

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z 28 sierpnia 2009 r . (II FSK 517/08, niepubl ., patrz: www .ekspert3 .
inforlex .pl), pracodawca ma obowiązek zapewnienia – w ograniczonym za-
kresie – pomocy organizacyjnej związkom zawodowym .

Ta obowiązkowa pomoc dotyczy dwóch kwestii:
■■ udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urzą-

dzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej,
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■■ pobierania składek członkowskich od pracowników, jeśli wyrażą oni zgo-
dę, a organizacja związkowa złoży odpowiedni wniosek .
Ustawa o związkach zawodowych nie przesądza jednak, aby którakol-

wiek z powyższych czynności musiała być wykonywana przez pracodawcę 
bezpłatnie bądź też musiała obciążać jego koszty . Jednocześnie bezpłatna 
pomoc organizacyjna udzielana związkom zawodowym nie ma żadnego 
związku z przychodami pracodawcy . Dlatego też wydatki na udzielanie ta-
kiej pomocy nie są dla niego kosztami podatkowymi – wskazał w cytowa-
nym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny .

Wydawanie świadectw pracy

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy co do zasady powsta-
je z mocy prawa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy . 
Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy bez oczeki-
wania na jego wniosek w tym zakresie .

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art . 97 § 11–13 k .p ., którą wprowadzo-
no do Kodeksu pracy ustawą z 5 stycznia 2011 r . o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy (Dz .U . Nr 36, poz . 181) .

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na 
podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określo-
ny lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest 
zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakoń-
czone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 
24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art . 97 § 11 
k .p .) .

  Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu  
– 24-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej 
przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo 
pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę 
(art . 97 § 12 k .p .) .

Pracownik pozostający w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na 
okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas 
wykonania określonej pracy może jednak w każdym czasie żądać:
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■■ wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem 
każdej ze wskazanych umów o pracę lub

■■ wydania świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na 
podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wy-
dania świadectwa pracy .
Pracodawca ma wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

pisemnego wniosku pracownika .
Należy uznać, że do zastosowania art . 97 § 11–13 k .p . nie jest konieczne, 

aby podczas tych 24 miesięcy występował ciąg umów zapoczątkowany umo-
wą o pracę na okres próbny . Wystarczające powinno być pozostawanie 
w zatrudnieniu przez 2 lata na podstawie kolejnych umów na czas określony 
lub na czas wykonania określonej pracy .

Ustawodawca zrezygnował z określenia, że nawiązanie kolejnej umowy ma 
nastąpić „bezpośrednio po” rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umo-
wy, co nie wyklucza występowania przerw między poszczególnymi umowami 
zawieranymi między tymi samymi stronami stosunku pracy z zastrzeżeniem, 
że nie są one dłuższe niż okres 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, w któ-
rym zgodnie z przepisami pracodawca najpóźniej powinien pracownikowi lub 
upoważnionej przez niego na piśmie osobie wysłać za pośrednictwem poczty 
świadectwo pracy lub doręczyć w inny sposób (§ 2 ust . 2 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r . w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania; 
Dz .U . Nr 60, poz . 282; ost . zm . Dz .U . z 2011 r . Nr 251, poz . 1509) .

Pracodawca po upływie 24 miesięcy zatrudnienia pracownika na 
podstawie umów terminowych będzie zobowiązany wydać pracowniko-
wi jedno świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia 
na podstawie tych umów, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Za-
sada ta znajdzie jednak zastosowanie tylko w przypadku modelowym, 
w którym w dniu upływu 24-miesięcznego okresu zatrudnienia następuje 
rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy . Nie zawsze przecież będziemy 
mieć do czynienia z taką sytuacją .

Wyjątek dotyczy sytuacji faktycznej, w której w dniu upływu 24-mie-
sięcznego zatrudnienia pracownika i pracodawcę łączy niezakończona jesz-
cze umowa o pracę . Wówczas pracodawca nie wydaje świadectwa pracy 
obejmującego zakończone okresy zatrudnienia, tylko czeka do zakończenia 
umowy zawartej przed upływem 24 miesięcy i wówczas wydaje świadectwo 
pracy obejmujące wszystkie te okresy .
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Problem praktyczny, jaki nasuwa się w związku z zastosowaniem tego 
przepisu, jest taki, że przecież nie zawsze po zakończeniu np . 3-miesięcznej 
umowy o pracę na okres próbny i zawieraniu umowy o pracę na okres 1 roku 
strony będą wiedziały, że w ciągu 24 miesięcy, poczynając od umowy o pra-
cę na okres próbny, będzie ich łączył stosunek pracy, gdyż tylko w takiej 
sytuacji obowiązek wydania świadectwa pracy za okres próbny nie powstaje 
z mocy prawa .

Należy zaznaczyć, że najczęściej z tej regulacji mogą korzystać tylko ci 
pracodawcy, którzy przykładowo po 1 roku umowy o pracę zawierają kolejną 
na okres co najmniej 1 roku lub po 3-miesięcznym okresie próbnym zawie-
rają umowę o pracę na czas określony co najmniej obejmujący 21 miesięcy .

Co do zasady przepisy art . 97 § 11–13 k .p . w brzmieniu nadanym ustawą 
z 5 stycznia 2011 r . stosuje się do stosunków pracy nawiązanych na podsta-
wie umów o pracę wymienionych w tych przepisach, poczynając od dnia 
wejścia w życie ustawy, a więc od 21 marca 2011 r .

Pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi prze-
pisami, jeżeli w dniu 21 marca 2011 r . trwa kolejna umowa o pracę nawiąza-
na w okolicznościach określonych w art . 97 § 11 k .p ., w brzmieniu obowią-
zującym przed tym dniem . Chodzi o sytuację, w której 21 marca 2011 r . trwa 
kolejna umowa zawarta bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniej umowy o pracę – wówczas stosujemy przepisy dotychczasowe .

PoDstawa PRawNa:
■f art. 3, art. 13,  art. 18

3a
–18

3d
, art. 22, art. 22

1
, art. 23

1
, art. 30, art. 38 § 1, art. 52 § 2 i 3, art. 55, art. 77

5
 § 1,  

art. 94, art. 94
3

, art. 97 § 1
1

–1
3

, art. 112, art. 128 § 1 i § 3 pkt 2, art. 151
9

, art. 151
12

, art. 237
3

 § 3, art. 241
19

 § 1, 
art. 241

29
 § 1, art. 291, art. 298

1
, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94 ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
■f art. 6, art. 7, art. 23, art. 26, art. 27, art. 31, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 47, art. 48 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1371),

■f art. 6, art. 23, art. 24, art. 366, art. 444, art. 445, art. 448, art. 471, art. 742 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

■f art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 945),

■f art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),

■f art. 36 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■f art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),

■f art. 1, art. 2, art. 6, art. 7, art. 19 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (j.t. Dz.U. z 2012 r.  
poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1514),
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■f art. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost. zm. 
Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

■f art. 9 , art. 13 pkt 12, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 23 ust. 1, art. 25
1

, art. 26 pkt 3, art. 28, art. 31 ust. 1, art. 33,  
art. 33

1
, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r.  

poz. 167),
■f art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236; ost. zm. Dz.U.  
z 2006 r. Nr 104, poz. 711),

■f § 1, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadze-
nia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971),

■f § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281; ost. zm. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1359),

■f § 4, § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego 
i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu upraw-
nień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 71, poz. 336),

■f § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści 
świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282; ost. zm. Dz.U. 
z 2011 r. Nr 251, poz. 1509).

ORZECZNICTWO SĄDOWE

Pracodawca nie narusza dóbr osobistych pracownika (art . 23 k .c ., art . 47 
i art . 51 ust . 1 i 2 Konstytucji RP), zobowiązując go zgodnie z postanowie-
niami regulaminu przyznawania zapomóg z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych do złożenia zaświadczenia o zarobkach uzyskiwanych 
u drugiego pracodawcy .
Wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2002 r., I PKN 267/01, OSNP 
2004/6/99, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Nie jest rolą pracownika decydowanie o prawidłowości struktury organi-
zacyjnej pracodawcy i właściwej obsadzie stanowisk . Z pewnością nie spo-
sób z treści stosunku pracy wywieść dla pracownika uprawnienia do konte-
stowania takiego stanu rzeczy, szczególnie prawa odmowy wykonywania 
poleceń . Niezależnie bowiem od wadliwości lub prawidłowości obsady pra-
codawca musi funkcjonować i w przyjętych ramach organizacyjnych powie-
rzać pracownikom pracę do wykonania . Podległość dwóm kierownikom jest 
spotykana w praktyce, szczególnie w sytuacji gdy zadania pracodawcy są 
wielorakie i podległość musi dotyczyć wszystkich zadań (np . szpitale, fil-
harmonia, uczelnia wyższa) . Nie jest ona nigdy oceniana z góry jako dys-
kryminująca .
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 2 . Stosowanie kar porządkowych nie może stanowić dyskryminacji pra-
cownika, tym bardziej w sytuacji, w której prawidłowość nałożenia kar zo-
stała zweryfikowana w toczącym się wskutek odwołania od tych kar postę-
powaniu .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2012 r., I PK 
147/12, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
  
Niezgodność z prawem (bezprawność) wypowiedzenia i rozwiązania umo-
wy o pracę przez pracodawcę pracownik może wykazać wyłącznie przez 
powództwo przewidziane w Kodeksie pracy (o uznanie wypowiedzenia za 
bezskuteczne, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie) wniesione z za-
chowaniem odpowiedniego terminu (art . 264 k .p .) . Bez wytoczenia takiego 
powództwa pracownik w żadnym innym postępowaniu nie może powoływać 
się na bezprawność rozwiązania umowy o pracę jako na przesłankę rosz-
czeń odszkodowawczych przewidzianych w Kodeksie cywilnym . Nie ma 
podstaw, aby tej samej zasady nie stosować w odniesieniu do kolejnej spra-
wy o odszkodowanie za dyskryminację na podstawie art . 183d k .p ., w sytu-
acji gdy okoliczność dyskryminująca została podana bezpośrednio jako 
przyczyna wypowiedzenia w piśmie wypowiadającym umowy o pracę .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2012 r., II PK 
265/11, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Aby wykazać, że doszło do dyskryminacji pośredniej, należy po pierwsze 
wykazać, że istnieje określona grupa pracowników, grupa, w której więk-
szość (lub wszystkich członków) da się opisać przy pomocy danej cechy, 
a po drugie – że pracodawca pokrzywdził tych pracowników, stosując po-
zornie neutralne kryterium . Wprawdzie, jak wynika z art . 183a § 1 k .p ., ka-
talog tych cech pozostaje otwarty, to jednak do strony, która twierdzi, że 
padła ofiarą dyskryminacji pośredniej, należy wykazanie (przynajmniej 
uprawdopodobnienie), jaka była to cecha .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 2012 r., I PK 
206/11, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Odszkodowanie przewidziane w art . 183d k .p . powinno być skuteczne, pro-
porcjonalne i odstraszające . Odszkodowanie powinno zatem wyrównywać 
uszczerbek poniesiony przez pracownika, powinna być zachowana odpowied-
nia proporcja między odszkodowaniem a naruszeniem przez pracodawcę obo-
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wiązku równego traktowania pracowników, a także odszkodowanie powinno 
działać prewencyjnie . Ustalając jego wysokość, należy więc brać pod uwagę 
okoliczności dotyczące obu stron stosunku pracy, zwłaszcza do odszkodowa-
nia mającego wyrównać szkodę niemajątkową pracownika, będącego – we-
dług przyjętej w Polsce nomenklatury – zadośćuczynieniem za krzywdę .
2 . Przepis art . 183d k .p . nie wprowadza wymagania zasądzenia odrębnego 
odszkodowania (zadośćuczynienia), jeżeli inne świadczenie lub odszkodo-
wanie przysługujące pracownikowi na podstawie prawa pracy lub Kodeksu 
cywilnego, wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, jest wystarcza-
jąco „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” . Odszkodowanie, o któ-
rym mowa w art . 183d k .p ., obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach 
majątkowych i niemajątkowych pracownika . Jeżeli dyskryminacja pracow-
nika nie powoduje szkody majątkowej lub szkoda ta jest niższa od minimal-
nego wynagrodzenia, to pracownik ma prawo do odszkodowania (będącego 
– odpowiednio – tylko zadośćuczynieniem lub częściowo także odszkodo-
waniem sensu stricto) .
3 . Ciężar dowodu wysokości należnego odszkodowania z art . 183d k .p . spo-
czywa na powodzie (art . 6 i art . 471 k .c . w związku z art . 300 k .p .) . Szcze-
gólny rozkład ciężaru dowodu, korzystny dla pracownika, przewidziany 
w art . 183d § 1 k .p ., dotyczy bowiem tylko bezprawności zachowania praco-
dawcy (dyskryminacji) .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2009 r., III PK 
43/08, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację 
o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary po-
rządkowej w rozumieniu art . 110 i 112 k .p .
Wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99, OSNP 
2002/1/10, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Polecenie pracodawcy nakładające na pracownika obowiązek udzielenia in-
formacji (danych osobowych) niewymienionych w art . 221 § 1 i 2 k .p . lub 
w odrębnych przepisach (art . 221 § 4 k .p .) jest niezgodne z prawem (art . 100 
§ 1 k .p .) i dlatego odmowa jego wykonania nie może stanowić podstawy 
rozwiązania umowy o pracę w trybie art . 52 § 1 pkt 1 k .p .
Wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08, OSP 
2011/2/20, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
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(…)
2 . Za przepisy odrębne, ustanawiające obowiązek udzielania przez pra-
cownika informacji stanowiących jego dane osobowe, nie mogą być 
uznane ogólne przepisy prawa pracy dotyczące obowiązków pracowni-
czych, na przykład art . 100 § 1 k .p . ustanawiający obowiązek stosowania 
się do poleceń przełożonych . Przepis art . 221 k .p . jako szczególny wyłą-
cza bowiem ten przepis, a ich relacja jest tego rodzaju, że polecenie jest 
zgodne z prawem tylko w zakresie nałożenia na pracownika obowiązku 
udzielenia informacji wymienionych w art . 221 k .p . (jest niezgodne 
z prawem w zakresie nakładającym obowiązek udzielenia innych infor-
macji) .
3 . Odmowa udzielenia przez pracownika informacji przewidzianych w art . 221 

k .p . jest naruszeniem jego obowiązków pracowniczych i – w zależności od 
okoliczności – uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych prawem pra-
cy . Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy pracownik bezzasadnie odmawia 
podania informacji, mimo że zobowiązuje go do tego ten przepis ustawowy . 
Nie może więc dla pracownika wywoływać negatywnych konsekwencji 
jego zachowanie polegające na odmowie udzielenia informacji, których nie 
wymaga od niego ustawa .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 r., I PK 
37/08, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Zastosowanie przepisu art . 22 § 11 k .p . nie jest wyłączone do zatrudnie-
nia osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa 
cywilnego (art . 26 ust . 2 ustawy z 9 lipca 2003 r . o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych – Dz .U . Nr 166, poz . 1608 ze zm .) .
(…)
Uchwała Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2011 r., I UZP 6/11, OSNP 
2012/9–10/122, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Uznanie faktu wyrażenia przez pracownika zgody na przetwarzanie jego 
danych (art . 23 ust . 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych 
osobowych (…) za okoliczność legalizującą pobranie od pracownika innych 
danych niż wskazane w art . 221 Kodeksu pracy stanowiłoby naruszenie tego 
przepisu Kodeksu pracy .
 2 . Wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracow-
ników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania w ro-
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zumieniu art . 26 ust . 1 pkt 3 powołanej ustawy o ochronie danych osobo-
wych .
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 grudnia 2009 r., 
I OSK 249/09, ONSAiWSA 2011/2/39, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . W stosunku do pracownika pełniącego funkcję organu zarządzającego 
(art . 31 k .p .) czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę może dokony-
wać organ założycielski, właścicielski lub nadzorujący taką jednostkę orga-
nizacyjną .
2 . Dozwolona i konstruktywna krytyka przez dyrektora zakładu pracy dzia-
łań podejmowanych przez właściciela danej jednostki organizacyjnej nie 
tylko nie narusza, ale świadczy o dbałości o dobro pracodawcy .
3 . Zmierzające do zdyskredytowania oraz godzące w dobra osobiste pra-
cownika (art . 111 k .p .) odwetowe działania pracodawcy, podjęte w reakcji na 
dozwoloną i konstruktywną krytykę przez dyrektora zakładu pracy nieko-
rzystnych decyzji organu założycielskiego lub właściciela, mogą być kwali-
fikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pra-
cownika, uprawniające go do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracodawcy (art . 55 § 11 k .p .) .
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r., I PK 123/06, OSNP 
2008/1–2/14, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczy-
ny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje pod-
stawowe obowiązki (art . 55 § 11 k .p .) . Naruszenie to następuje co miesiąc 
w terminie płatności wynagrodzenia (art . 85 § 1 k .p .) i od dowiedzenia się 
przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca 
określony w art . 55 § 2 w związku z art . 52 § 2 k .p .
Wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06, OSNP 
2007/15–16/219, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

(…)
3 . Nie można interpretować art . 943 § 4 i 5 k .p . w taki sposób, że stanowi 
on przepis szczególny w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego doty-
czących odpowiedzialności deliktowej, wyłączający ich stosowanie w przy-
padku dopuszczenia się przez pracodawcę mobbingu jako kwalifikowanego 
deliktu prawa pracy .
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4 . Niezłożenie przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy 
o pracę z powodu mobbingu (art . 943 § 5 k .p .) stanowi, co prawda, przeszko-
dę formalną do domagania się odszkodowania, o jakim mowa w art . 943 § 4 
k .p ., nie wyklucza jednak dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytu-
łu mobbingu na zasadach ogólnych, czyli na podstawie art . 415 i nast . k .c ., 
regulujących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolo-
nym . Decydując się na dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, 
pracownik musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że zgodnie z art . 6 k .c . 
spoczywa na nim ciężar udowodnienia wszystkich przesłanek odpowie-
dzialności deliktowej . Pracownika obciąża także udowodnienie wszystkich 
okoliczności dotyczących stosowania wobec niego mobbingu .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 2009 r.,  
II PK 105/09, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Odszkodowanie, o którym mowa w art . 183d k .p ., obejmuje wyrównanie 
uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika .
2 . Jeżeli odszkodowanie za dyskryminację ustalone na podstawie art . 361  
§ 2 k .c . jest zgodnie z europejskim prawem pracy odpowiednio „skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające”, to z art . 183d k .p . nie wynika prawo pracow-
nika do odrębnego zadośćuczynienia .
3 . Dyskryminacja pracownika wynikająca z zachowania pracodawcy o cha-
rakterze ciągłym może być podstawą przyznania tylko jednego zadośćuczy-
nienia .
4 . Przepis art . 183d k .p . nie jest podstawą zasądzenia odszkodowania za 
szkodę mogącą wystąpić w przyszłości .
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2009 r., III PK 43/08, OSNP 
2010/13–14/160, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Rozstrzygnięcie sądu pracy zastępujące postanowienia umowy o pracę 
odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminującego 
(art . 18 § 3 in fine k .p .) może dotyczyć ukształtowania na przyszłość treści 
trwającego stosunku pracy . W przypadku naruszenia zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu w zakresie wysokości wynagrodzenia w przeszłości 
(zwłaszcza po rozwiązaniu stosunku pracy) pracownik może dochodzić od-
szkodowania w wysokości różnicy między wynagrodzeniem, jakie powinien 
otrzymywać bez naruszenia zasady równego traktowania, a wynagrodze-
niem rzeczywiście otrzymanym (art . 183d k .p .) .
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2 . W razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących jed-
nakową pracę (art . 183c § 1 k .p .) pracodawca powinien udowodnić, że kiero-
wał się obiektywnymi powodami (art . 183b § 1 in fine k .p .) . Przy powołaniu 
się pracodawcy na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy oznacza to 
konieczność wykazania, że miały one znaczenie przy wykonywaniu zadań 
powierzonych pracownikom .
Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r., I PK 242/06, OSNP 
2008/7–8/98, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Z punktu widzenia naruszenia zasady równego traktowania nie ma znacze-
nia, czy chodzi o jednakową pracę, czy o pracę jednakowej wartości . Pod-
kreślenia wymaga, że chodzi o konieczność wykazania porównywalnych, 
a nie identycznych, kwalifikacji, odpowiedzialności i wysiłku . Mogą więc 
w tym zakresie występować pewne różnice, niemające jednak zasadniczego 
znaczenia .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r., I PK 
242/06, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Zamiar utworzenia organizacji związkowej nie usprawiedliwia przerwa-
nia wykonywania pracy bez zgody pracodawcy, lecz może być jedną z prze-
słanek oceny stopnia winy pracowników naruszających podstawowy obowią-
zek wykonywania pracy (art . 52 § 1 pkt 1 k .p .) . Organizatorzy nielegalnego 
strajku ponoszą surowszą odpowiedzialność niż jego bierni uczestnicy .
2 . Członkowie komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związko-
wej NSZZ „Solidarność” nie korzystają ze szczególnej ochrony trwałości 
stosunku pracy, przewidzianej w ustawie z dnia 23 maja 1991 r . o związkach 
zawodowych (Dz .U . z 2001 r . Nr 79, poz . 854 ze zm .), jeżeli u danego pra-
codawcy istnieje już zakładowa organizacja tego związku . Pracodawca nie 
jest zobowiązany uprzedzać o tym członków komitetu założycielskiego 
(art . 12 oraz art . 32 tej ustawy) .
3 . Ogłoszenie upadłości pozwanego pracodawcy nie powoduje konieczno-
ści zawieszenia postępowania na podstawie art . 174 § 1 pkt 4 k .p .c . wów-
czas, gdy przedmiotem sporu jest wyłącznie roszczenie o przywrócenie do 
pracy . Postępowanie w takiej sprawie powinno być kontynuowane przeciw-
ko syndykowi .
Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2005 r., II PK 201/04, OSNP 
2005/21/333, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
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1 . O tym, jakie jednostki organizacyjne (zakłady pracy) obejmuje działa-
niem międzyzakładowa organizacja związkowa, rozstrzygają samorządne 
decyzje właściwych organów danego związku zawodowego .
2 . Wniesienie odwołania od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy nie 
jest równoznaczne z odmową przyjęcia przez pracownika zaproponowanych 
mu nowych warunków; oświadczenie pracownika w tej sprawie musi być 
skierowane do pracodawcy i powinno zostać złożone przed upływem poło-
wy okresu wypowiedzenia .
Wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., I PKN 41/97, OSP 
1998/2/46, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych polegające 
na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki 
związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury li-
kwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku 
przejmowanego .
Uchwała Sądu Najwyższego z 20 września 2005 r., III SZP 1/05, OSNP 
2005/24/401, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Nie stanowi naruszenia zasady niezależności związku zawodowego ani 
przejawu dyskryminacji pracowników ze względu na ich przynależność 
związkową żądanie przez pracodawcę od zarządu zakładowej organizacji 
związkowej informacji dotyczących liczby zatrudnionych członków związ-
ku zawodowego .
Wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 1999 r., I PKN 459/99, OSNP 
2001/10/340, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

1 . Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych może 
być zwolnienie się z pracy przez związkowca bez uzyskania na to zgody 
przełożonego . Samo powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy 
z uwagi na okoliczności określone w art . 31 ust . 3 ustawy z 1991 r . o związ-
kach zawodowych nie wywołuje skutku w postaci zwolnienia pracownika 
od pracy zawodowej . Podstawę taką stanowi dopiero decyzja pracodawcy 
udzielająca zwolnienia .
2 . Imienne wskazanie przez zarząd zakładowej organizacji związkowej pra-
cowników, których stosunek pracy podlega wzmożonej ochronie, w liczbie 
większej niż przewidziana w art . 32 ust . 6 ustawy z 23 maja 1991 r . o związ-
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kach zawodowych, oznacza niedokonanie takiego wskazania w rozumieniu 
art . 32 ust . 8 tej ustawy .
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 r., II PK 
367/09, niepubl., patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

(…)
2 . Samo powiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy z uwagi na 
okoliczności określone w art . 31 ust . 3 ustawy o związkach zawodowych nie 
wywołuje skutku w postaci zwolnienia pracownika od pracy zawodowej . 
Podstawę taką stanowi decyzja pracodawcy udzielająca zwolnienia .
Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 r., II PK 367/09, OSNP 
2011/21–22/274, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Indywidualne zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem 
prawa do wynagrodzenia, dla załatwienia doraźnych spraw związanych 
z pełnioną funkcją związkową na podstawie art . 31 ust . 3 ustawy z 23 maja 
1991 r . o związkach zawodowych (…) nie zależy od uznania pracodawcy, 
ale od istnienia obiektywnych przesłanek określonych w tym przepisie .
Wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2001 r., I PKN 460/00, OSNP-
-wkł. 2002/9/8, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
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temat prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!  
W najbliższym czasie książka:
„Uprawnienia pracowników związane  
z rodzicielstwem – pytania i odpowiedzi”

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerów

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

InformaCje I zamówIenIa: 22 212 07 30 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl
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INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie dla Księgowych i Kadrowych

Zainstaluj bezpłatnie INFORorganizer
i odbierz prezent!

INFORorganizer to bezpłatne narzędzie zintegrowane z INFORFK  
Platformą Księgowych i Kadrowych.

Dzięki niemu na pulpicie Twojego komputera na bieżąco:
  monitorujesz aktualności,
  sprawdzasz zmiany w prawie,
  korzystasz z podręcznych narzędzi.

www.infororganizer.pl


