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Najem pracy
Hiring and employment
Jan Jończyk
profesor (emer.) Uniwersytetu Wrocławskiego
Streszczenie W przekroju historycznym w kulturze wywodzonej z klasycznego prawa rzymskiego przeplatają się wątki najmu pracy, umowy o pracę i współczesnych form zatrudnienia. Dojrzewa myśl o potrzebie
ogólnie pojmowanej umowy o zatrudnienie oraz związku zatrudnienia z zabezpieczeniem społecznym finansowanym z płacy, w koszt zatrudnienia. Zdaniem autora, wypada poddać krytycznej analizie wysuniętą przed
wiekiem teorię pracowniczego podporządkowania, tezę o nierówności stron umowy i teorię ochronnej funkcji prawa pracy (nie mylić z ochroną pracy). W nowej konstrukcji zatrudnienia, inaczej niż w pracowniczym
podporządkowaniu i swobodzie w najmie pracy, podstawową kategorią prawną jest obowiązek-zobowiązanie zatrudniającego w zakresie warunków pracy, płacy oraz ubezpieczenia społecznego zatrudnionych.
Słowa kluczowe: umowa najmu, najem pracy, umowa o pracę, umowa o zatrudnienie, ubezpieczenie
społeczne.

Summary In a historical perspective (with origine in Roman law) legal forms of hiring, employment and
self-employment evolved posing the contemporary problem of a general contract of employment
differentatied by type of job and interrelated with social insurance contribution/benefit arrangements.
Worth of critical review is the one century old worker subordination theory supplemented with the
worker protective function of the labour law. The new concept of emploment should focus on duties of
the employer concerning work safety, wage and providing adequate employment related social insurance.
Słowa kluczowe: hiring (letting) of services, employment contract, employer duties, social insurance.

Wprowadzenie
W akademickim wykładzie o prawie pracy podaje się
między innymi to, że umowa o pracę wywodzi się ze
znanego w rzymskim prawie najmu pracy (locatio conductio operarum), w odróżnieniu od tamtego podlega
natomiast publicznoprawnej reglamentacji, zwłaszcza
w zakresie ochrony pracy, płacy, sporów ze stosunku
pracy i ochrony socjalnego ryzyka. Ten przekaz ukształtował teorię i doktrynę kontynentalnego prawa pracy
w XX wieku (w mniejszym stopniu dotyczy to common
law), obecnie budzi różne wątpliwości. Współczesna
umowa o pracę (główna podstawa pracowniczego zatrudnienia) traci na przydatności, ustępuje cywilnoprawnemu zatrudnieniu, modyfikacji najmu pracy,
z niechcianymi skutkami w sferze ekonomicznej, społecznej i politycznej.
Adekwatny w swoim czasie kodeks pracy (z 1974 r.)
po zmianie ustroju poddano licznym nowelizacjom,
podjęto także próbę rekodyfikacji prawa pracy (w odrębnych projektach indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy, z 2008 r.1), z oficjalnego komunikatu wiadomo
o przygotowaniu nowego projektu kodeksu pracy do
2018 r. Stworzona w PRL kodeksowa konstrukcja indywidualnego i zbiorowego prawa pracy nie pasuje do
ustroju określonego w art. 20 Konstytucji RP. Jednym
z objawów dysfunkcji w stosunkach pracy jest pojawie-

2

nie się „partnerów społecznych” bez określonej podmiotowości, mało zdolnych w sensie prawnym i faktycznym w sferze gospodarczej, nadzwyczaj aktywnych natomiast w sferze zatrudnienia finansowanego ze środków publicznych. Groźniejszy objaw dysfunkcji to wystąpienie w masowej skali niepracowniczego, cywilnoprawnego zatrudnienia, mutacji najmu pracy.
Zostawiamy na boku problematykę zbiorowego prawa pracy, jest to zagadnienie ustrojowe dotyczące w zasadzie tworzenia prawa (regulacji zatrudnienia i płacy),
związek umowy o pracę z umową zbiorową pracy jest
niejasny, nieprzekonujący, sporny. Bardziej natomiast
złożone i ważniejsze jest zagadnienie współczesnych
prawnych form zatrudnienia, zwłaszcza najmu pracy
kosztem pracowniczego zatrudnienia.
Kilka wstępnych uwag o słownictwie. Używanie pojęcia najmu (i pochodnych) w sferze zatrudnienia nie jest
językowym archaizmem ani pomyleniem prawa pracy
z prawem cywilnym. Pomijając wciąż żywe: najemnik,
nająć się do pracy, nieco przestarzałe „najmita” (jak
w wierszu M. Konopnickiej Wolny najmita), już samo
pojęcie cywilnoprawnego zatrudnienia zwraca uwagę
na miejsce w systemie prawa, na związek z instytucją
najmu (locatio conductio). Nowe podziały, pojęcia i wyrażenia (świadczenie usług, umowa o dzieło, prowadzenie działalności, umowa menedżerska, samozatrudnienie i in.) nie wyłączają problemu najmu pracy.
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Najem pracy w prawie rzymskim
W krótkim opisie umowy najmu (locatio conductio)
w prawie rzymskim Max Radin zwraca uwagę na to, że
najem pracy (operarum) w ujęciu doktrynalnym łączono
z posiadaniem, zatrudniony oddawał w najem/dzierżawę swoją pracę, siebie w pewnym sensie, na warunkach
umowy według zwyczaju (Radin, 1925). W niewolniczym ustroju Rzymu najem pracy nie miał szerszego zastosowania, w praktyce instytucja ta mogła się w wielu
wypadkach nie różnić od pracy wyzwoleńca albo nawet
niewolnika. W wykonywaniu robót uczestniczyło wielu
o różnym statusie osobistym, w tym także najemnicy.
W tych sprawach kwestia wolności, wolnej woli, swobody umów nie miała takiego znaczenia jak w późniejszym
prawie. Wypada wspomnieć, że umowa najmu była instytucją prawa cywilnego, obywatelskiego, które nie dotyczyło większości mieszkańców republiki, a w wielkim
imperialnym obszarze za Augusta do uprzywilejowanego obywatelskiego stanu należało zapewne kilkanaście
tylko procent mieszkańców. Ma to znaczenie dla oceny
roli najmu pracy w ówczesnym prawie.
Najemca/posiadacz pracy podlegał materialnym
i procesowym ograniczeniom swobody w korzystaniu
z pracy najemnika, wedle zasad przyjętych w zobowiązaniach w gospodarczym obrocie. W stosunku najmu liczy się wzajemność i odpłatność, w przypadku najmu
pracy obowiązuje regulowana płaca jako źródło utrzymania z zarobkowego zatrudnienia, z uzasadnieniem
moralnym i religijnym. Przypomina się ewangeliczna
przypowieść o robotnikach w winnicy i niezadowoleniu
pracujących od rana z równej dniówkowej płacy (jednego denara) także dla robotników zatrudnionych dopiero pod koniec dnia. Odpowiedź, że każdy otrzymał według umowy, płacę należną, nie jest zagadkowa.
W dniówkowym najmie pracy obowiązywała płaca, którą obecnie określa się jako living wage, wedle społecznie
akceptowanego i koniecznego kosztu utrzymania żyjących z zarobkowego zatrudnienia. W biblijnych czasach
nie znano godzinowej stawki ani najmu pracy na zero
godzin, na wezwanie (zob. Fritz, 2015, s. 15–41).
Najem pracy w prawie rzymskim, w ramach ogólniejszej umowy najmu i bliski pojęciu sprzedaży, nie kojarzył się z poniżeniem pracy, najemnika, człowieka. Negatywne konotacje najmu pracy (najemnika, najmity) są
rezultatem wyzysku i społecznej degradacji zatrudnionych, współczesnych kontrowersyjnych form zatrudnienia. Wypada zająć się krótko trzema prawnymi doktrynami, które miały moim zdaniem znaczenie dla degradacji najmu pracy i pojawienia się na początku XX wieku teorii umowy o pracę.

Modyfikacje najmu pracy
Pierwsza wiąże się z zagadnieniem wolnej woli i swobody umów (i teorii woli w prawie zobowiązań). W XVI
wieku, w epoce odkryć „nowego świata”, konfliktów religijnych i etycznych, spotkania różnych normatywnych
kultur, dokonała się także zmiana uzasadnienia i inter-

pretacji umów i zobowiązań. Klasyczne rzymskie prawo
cywilne, obywatelskie, pragmatyczne, wymagało interpretacji na użytek nierównych stosunków wczesnego
kapitalizmu.
Kupcy w Amsterdamie handlujący w Ameryce i Azji
skierowali do paryskiej Sorbony pytanie dotyczące moralnego aspektu i ważności umów w towarowej wymianie w niechrześcijańskim świecie. Adresatem zapytania
był wybitny hiszpański teolog i prawnik Francisco de
Vitoria (1483–1546), dominikanin, który w pozytywnej
odpowiedzi sięgnął do teologicznej doktryny wolnej woli człowieka (także nie-chrześcijanina), rozwijanej
w sporze z protestancką odmianą doktryny predestynacji. Za sprawą de Vitorii i innych idea wolnej woli człowieka i swobody umów stała się centralną ekonomiczną
i prawną kategorią Szkoły Salamanki (zob. School of
Salamanca), do tej tradycji nawiązali potem twórcy austriackiej szkoły ekonomii (C. Menger, L. von Mises
i ich uczniowie).
Na marginesie, de Vitoria do swojej doktryny naturalnego porządku włączył tezę o wolnym przemieszczaniu się osób, towarów i idei, uzasadnienie, że kupcy szerząc na świecie takie przekonania służą ogólnemu
i wspólnemu dobru. Chrześcijańsko-demokratyczni
twórcy Traktatu rzymskiego z 1957 r. zawdzięczają niejedno Franciszkowi de Vitoria.
Ważne dla naszego tematu było zniesienie w Kodeksie Napoleona (1804 r.) korporacyjnego ustroju gospodarczego na rzecz swobody najmu pracy oraz zachowanie elementów dawnego ustroju w przepisach o domowej służbie, na przykład w pruskim Landrechcie i w brytyjskich regulacjach pod tytułem Master and servant.
Francuska rewolucyjna koncepcja wolności została
wyrażona w sferze zatrudnienia w zakazie i kryminalizacji koalicji oraz w dwóch przepisach Kodeksu Napoleona o najmie usług i procesowym przywileju najemcy
w razie sporu: można się nająć do usług tylko na czas
określony lub do określonego przedsięwzięcia
(art. 1780: On ne peut engager ses services qu'a temps, ou
pour une entreprise déterminée). W razie sporu w kwestii
płacy należało dać wiarę oświadczeniu pracodawcy (art.
1781: Le maître est cru sur son affirmation).
W XIX wieku w krajach niemieckich zatrudnienie
w znacznym zakresie traktowano pod względem prawnym w kategoriach domowej służby, parobka w gospodarstwie rolnym (w reżimie Gesindeordnung), na warunkach ustalanych jednostronnie przez zatrudniającego, z zakazem koalicji i pod policyjnym nadzorem,
w połowie wieku z karami przeciwko „hardemu nieposłuszeństwu” i porzuceniu pracy. Wzorem były przepisy
pruskiego Landrechtu z 1794 r., w nowej redakcji z 1810 r.
Ten feudalny niemiecki przeżytek był także wzorcem
dla Europy środkowej i wschodniej. Podobna regulacja
prawna dla Królestwa Polskiego obowiązywała długo,
resztki uchylono dopiero w 1946 r.
W obszernym omówieniu monografii o prawie pana
i sługi (law of master and servant) w okresie 1562–1955,
opartej na zbadaniu kilkuset regulacji w brytyjskich koloniach i krajach zależnych, Bruce P. Smith zwraca uwa-

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE 12/2016

3

PiZS 12_2016.qxd

14-12-2016

11:56

Page 4

gę na specyfikę tej instytucji common law, mianowicie
na stosowanie z tytułu umowy najmu pracy wobec najmity kar więzienia, chłosty, pracy przymusowej orzekanych w jednej instancji, bez odwołania (Smith, 2004).
Wypada jeszcze wspomnieć o interpretacji zobowiązań (dotyczącej między innymi najmu pracy) przez R.
Jheringa, profesora prawa rzymskiego. W wygłoszonym
w Wiedniu w 1872 r. wystąpieniu pod tytułem Walka
o prawo (Der Kampf um das Recht) dowodził on tezy
o postępującym szkodliwym dla kultury prawnej osłabianiu pozycji wierzyciela w imię ochrony słabszego
dłużnika (Jhering, 1872). Dochodzenie przez wierzyciela „swojego prawa” jest obowiązkiem i sprawą honoru
człowieka2. W przykładach powołał się także na swój
domowy, na porzucenie pracy przez służącą, która
w sporze zapewniała kłamliwie o wypowiedzeniu umowy, jej zeznaniu dano wiarę. Entuzjastyczne zainteresowanie (z oklaskami) słuchaczy, wiedeńskiej prawniczej
i biznesowej elity, wzbudziła nowa koncepcja prawa.
Według Jheringa moc prawa zależy od poczucia prawnego, które w społeczeństwie jest nierówne, większe
w połączeniu z posiadaniem i własnością. Dobre przyjęcie odczytu skłoniło Jheringa do znacznego poszerzenia
tekstu i opublikowania broszury Der Kampf um's Recht3,
która w wielu wydaniach niemieckich (12 w dwóch latach) i 26 przekładach miała ogromne powodzenie
u schyłku XIX wieku4. Budzi zresztą nadal zainteresowanie w kontekście praw człowieka i nowej wersji walki
o prawo5, ale trzeba przypomnieć, że w swoim odczycie
(i broszurze) Jhering bronił prawa lichwiarza Shylocka
oraz „swojego prawa” w sporze z dziewką służebną,
a jego teorię prawa podziwiał i chwalił wiedeński establishment.

Umowa o pracę
Twórcą upowszechnionej i dominującej w XX wieku
teorii umowy o pracę był profesor prawa rzymskiego
Uniwersytetu w Bernie Philipp Lotmar. W obszernym
dwutomowym dziele o umowie o pracę w niemieckim
prawie prywatnym (Lotmar, 1902, s. 804 i 1908, s. 1049)
wstępna teza dotyczy różnic między ogólnym pojęciem
umowy o pracę a licznymi w prawie niemieckim szczególnymi i różniącymi się regulacjami umowy o pracę (ta
różnorodność niemieckiego prawa pracy jest znamienna i trwała). W pierwszej kwestii uzasadniał on szerzej
pogląd, że umowa o pracę różni się istotnie od pozostałych dwustronnych, wzajemnych, odpłatnych umów prawa zobowiązań, w szczególności od umowy najmu (locatio conductio), nie jest najmem pracy. Istotą umowy
o pracę są świadczenia pracy i płacy, pracy osoby fizycznej pod szczególną ochroną, co wskazuje na odrębność
umowy o pracę od umowy sprzedaży, najmu itp. Warunki pracy i płacy ustala się swobodnie (zasada swobody umów), mogą być jednak przedmiotem umowy taryfowej — Tarifvertrag (instytucji prawa prywatnego, podobnej do spółki), w praktyce stosowanej chętnie ze
względu na wspólny interes i cel kontrahentów polegający na stabilizacji warunków pracy i płacy, chroniącej
pracobiorców przed dowolnością pracodawców, a tych
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przed złym obyczajem konkurentów. Nazwy stron umowy o pracę (Arbeitgeber, Arbeitnehmer) należy rozumieć
w ten sposób, że pierwsza daje propozycję pracy, druga
ją przyjmuje, bierze. Rezultatem umowy o pracę jest
stosunek pracy, którego treść i dynamika wykracza daleko poza to, co jest przedmiotem przyrzeczeń pracy
i płacy.
Ph. Lotmar przyczynił się do kodyfikacji szwajcarskiego prawa zobowiązań w 1881 r. i w poprawionej
wersji z 1911 r. — podstawowej regulacji w przedmiocie
umowy o pracę, a pośrednio także do późniejszej kodyfikacji przepisów o ochronie pracy (Arbeitsgesetz) (zob.
Eichholzer, 1974). Jest to warte przypomnienia ze
względu na wzorzec szwajcarskiego kodeksu zobowiązań dla analogicznych kodyfikcji w kilku krajach, w tym
w II RP — kodeks zobowiązań z 1934 r. W kodeksie zobowiązań przepisy o umowie o pracę otwierały tytuł XI
o umowach o świadczenie usług, a art. 441 (Przez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do pełnienia dla
pracodawcy pracy za wynagrodzeniem) nawiązywał do
tezy Lotmara, że mianowicie umowa o pracę nie jest
najmem pracy ani odmianą innych umów o świadczenie
usług. Umieszczenie w kodeksie zobowiązań umowy
o pracę wśród umów o świadczenie usług zawiera jednak sugestię pochodzenia od najmu pracy, czego nie ma
w szwajcarskim kodeksie zobowiązań z odrębnym tytułem Arbeitsvertrag, z interesującym podziałem na umowę indywidualną i generalną (Einzelarbeitsvertrag, Gesamtarbeitsvertrag).
Koncepcja umowy o pracę (indywidualnej i generalnej) w szwajcarskim prawie zobowiązań nie przyjęła się
w niemieckim prawie. Kodeks cywilny (BGB) z 1900 r.
ma dla prawa pracy znaczenie marginalne, podstawy zatrudnienia zawarte są tradycyjnie w kilkudziesięciu regulacjach szczególnych, dla których myśl o kodyfikacji
prawa pracy, albo tylko umowy o pracę, jest obca.
Większa jeszcze różnica jest w tzw. zbiorowym prawie
pracy, co wymaga krótkiego objaśnienia.
Prywatnoprawna konstrukcja generalnej umowy
o pracę nie pasowała do politycznej doktryny w II Rzeszy na przełomie stuleci (wdrożonej później w konstytucji Republiki Weimarskiej). Miało to związek z Jheringa teorią celu w prawie (Der Zweck im Recht)6 i Ottona
von Gierke (1841–1921) teorią korporacyjnego ustroju
(kolektywizmu, spółdzielczości i realnej osoby prawnej)
krytyczną wobec znamiennego w prawie rzymskim indywidualizmu (i w jego niemieckiej wersji pandektów
w XIX wieku)7.
H. Sinzheimer8 opublikował dwutomowe dzieło pt.
Der korporative Arbeitnormenvertrag. Eine privatrechtliche Untersuchung (Leipzig 1907, 1908)9. Przedstawił
w nim korporacyjną koncepcję prawa pracy z kluczową
rolą umowy zbiorowej jako podstawowego źródła prawa pracy kształtującego treść stosunku pracy. W tej i innych publikacjach bronił konsekwentnie poglądu, że
umowa zbiorowa jest gwarancją wolności i swobody
umów o pracę, że tworzenie autonomicznego prawa
pracy jest powołaniem samorządnych korporacyjnych
organizacji pracowników i pracodawców w celu ograniczenia supremacji kapitału i państwa. H. Sinzheimer był
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z ramienia SPD współtwórcą Konstytucji weimarskiej,
zwłaszcza części o społeczno-gospodarczym ustroju, autorem przepisu zobowiązującego państwo do ustanowienia jednolitego prawa pracy, czynnym politykiem
w realizacji tego programu. W Republice Weimarskiej
sprawy poszły w innym kierunku, w przeciwnym w III
Rzeszy, ale Sinzheimera koncepcja indywidualnej
i zbiorowej umowy oraz autonomicznego prawa pracy
wywarła silny wpływ na rozwój prawa pracy w wielu krajach, także w Polsce, inspiruje współczesne kontrowersje o kształt i przyszłość prawa pracy.
W zwięzłym ujęciu swoje rozumienie sprawy przedstawił w 1924 r. w krótkim artykule Walka o nowe prawo pracy (Sinzheimer, 1924). Po upadku „państwa
zwierzchniego” (Obrigkeitsstaat10) w nowym demokratycznym ustroju potrzebne jest nowe prawo socjalne,
autonomiczne prawo pracy w formie umowy zbiorowej,
nadrzędne wobec porozumień pracodawcy i działającej
od 1920 r. rady zakładowej, powołane do stanowienia
ogólnych warunków pracy i płacy. Swoboda umowy
o pracę i porozumienie zakładowe sprzyjają dyktatowi
pracodawców indywidualnie i w ich kapitałowej i administracyjnej organizacji. Pozycja zatrudnionych ma zależeć od wolności koalicji, od związków zawodowych odpowiedzialnych za nowy konstytucyjny ustrój pracy, którego ramy określą ustawy (według istniejących już projektów) o poszczególnych działach prawa pracy, w tym
o umowie o pracę. Idea korporacyjnej autonomii ma
być podstawową zasadą nowego prawa pracy.
Sinzheimera teoria umowy (indywidualnej i zbiorowej) u progu XX wieku była nie tylko polemiczną odpowiedzią na koncepcję Lotmara, ale zawierała także dozę czynnej polityki prawa, programu nowego socjalnego
prawa pracy, opracowanego przez SPD w szczegółach
w Republice Weimarskiej. Ta nowa doktryna miała wadę, fatalną w skutkach, wiele źródeł inspiracji, systemową niespójność w kapitalistycznym ustroju państwa, była niezgodna z niemiecką tradycją szczególnych i znacznie różniących się uregulowań „podporządkowanej pracy”, z elementami heglowskiej dialektyki pana i sługi,
społecznego wyniesienia i podporządkowania (Herrschaft, Knechtschaft). W doktrynie nowego prawa pracy
można się doszukać myśli młodego Marksa, socjalizmu
starszego Lassalla, jurysprudencji interesów Jheringa,
idei spółdzielczej O. von Gierke, pozytywizmu prawnego H. Kelsena. Ze stanowiska prawnego pada zarzut
„konstytucjonalizacji” stosunków pracy kosztem ich
społeczno-gospodarczego przeznaczenia (Dukes, 2008,
s. 341–363).
Program nowego prawa pracy nie doczekał się realizacji w Republice Weimarskiej, w III Rzeszy władza postawiła na korporacje kapitału bez związków zawodowych oraz na załogową wspólnotę pod przywództwem
pracodawcy (Führerprinzip) (zob. Ramm, 1968). Do wybranych elementów weimarskiego programu powrócono w RFN, to jest osobna historia.
Wypada jeszcze wspomnieć o próbie recepcji doktryny Sinzheimera przez jego ucznia O. Kahn-Freunda
w Zjednoczonym Królestwie przez dodanie szczypty angielskiego liberalizmu, mianowicie w doktrynie collecti-

ve laissez-faire (krytycznie o tym Dukes, 2009), próbie
chybionej w zderzeniu z common law, mianowicie
wskutek wdrożonej przez konserwatywny rząd M. Thatcher odpowiedzialności związku zawodowego za szkodę
wyrządzoną pracodawcy. Dalekie echo doktryny Sinzheimera/Kahn-Freunda odezwało się w Polsce w latach 1980–1981 w anarchicznej praktyce ponad 600
„umów społecznych”, paraliżujących działalność gospodarczą, z ubocznym natomiast skutkiem politycznym
masowego strajku jako metody obalenia rządu, według
doktryny R. Luksemburg (zob. Luksemburg, 1906). Nasuwa się przypuszczenie, że niepowodzenie doktryny
korporacyjnej umowy zbiorowej i nowego prawa pracy
wynikało z jej aspektów ideologicznych i politycznych,
nieprzydatnych w sferze społeczno-gospodarczej. Jest
znamienne, że w początkach III Rzeszy związki zawodowe, pracownicza korporacja, poddały się bez dyskusji
i oporu upaństwowieniu godząc się na „front pracy”
(Deutsche Arbeitsfront), na zamianę taryfowej umowy
na administracyjne rozporządzenie i na potrzebny do
pracy „organizowany radosny wypoczynek” (Kraft
durch Freude) (Ramm, 1968).

Umowa o zatrudnienie
Ukształtowana w XX wieku umowa o pracę słabnie
w konkurencji z najmem pracy (z niepracowniczym zatrudnieniem). Dotyczy to umowy o pracę w kodeksie
pracy po zmianach w III RP. Mylne byłoby przekonanie, że wystarczy „nowy” kodeks pracy, bez rewizji tradycyjnej teorii umowy o pracę i ochronnej funkcji prawa pracy, bez podjęcia teoretycznej debaty na ten temat.
W XIX wieku dominującą formą zatrudnienia był
cywilnoprawny najem pracy. W XX wieku rola taka
przypadła umowie o pracę. Nie jest to koniec historii,
ewolucja form zatrudnienia doznaje obecnie nawet
przyspieszenia. Jednym z czynników jest moim zdaniem
rosnąca niewydolność finansowania systemu zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych) z płacowej daniny, z płacy z tytułu
pracowniczego zatrudnienia. Pomijamy tu kwestię rewizji zakresu i poziomu ochrony socjalnego ryzyka, tytułu
do świadczeń i stopnia kompensacji „szkody”, pomijamy także wzrost kosztu zabezpieczenia społecznego ze
względu na zmiany demograficzne oraz, jak w ochronie
zdrowia, rosnący stale koszt świadczeń rzeczowych. Są
to zagadnienia odrębne, mało zresztą zbadane w kontekście zatrudnienia i płacy.
Interesuje nas problem zmiany formy zatrudnienia
wymuszonej ze względu na kryzys w finansowaniu zabezpieczenia społecznego. Z fiskalnego punktu widzenia w grę wchodzi polityka składki/opodatkowania niepracowniczego zatrudnienia i przekształcenia składki
w podatek oraz rozważana możliwość budżetowego finansowania systemu. Tego rodzaju techniczne, selektywne, pospieszne reformy nie rozwiązują ekonomicznych, społecznych i politycznych problemów prawnej
formy zatrudnienia. Nie wyeliminują współczesnego
najmu pracy (może go nawet wypromują), nie sprawią,
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by stosunek pracy podporządkowanej stał się zatrudnieniem wydajnym, produktywnym, opłacalnym.
Współczesny najem pracy nie pasuje do publicznego
zabezpieczenia społecznego ze względu na swoją prawną naturę, opiera się na prywatnej umowie odpłatnej
pracy, z dopuszczeniem opodatkowania płacy, ale nie
w stopniu odpowiednim do społecznie akceptowanej
ochrony socjalnego ryzyka i do niezbędnego kosztu zabezpieczenia społecznego. Jest to zatrudnienie z łaski
(precarius, łac. z łaski), często nierejestrowane, unikające danin, komplementarne, otwarte na wyzysk, którego
związek z zabezpieczeniem społecznym jest możliwy
tylko w ograniczonym zakresie i poziomie.
Umowa o pracę okazuje się pod względem ekonomicznym i społecznym mało efektywna, kosztowna.
Razi w niej doktryna pracowniczego podporządkowania, powodzenie interpretacji umowy ze stanowiska praw człowieka i obywatela koliduje ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem zatrudnienia. Pracownicze zatrudnienie ulega redukcji w sferze gospodarczej, produkcyjnej, rośnie natomiast w sferze finansowanej ze środków publicznych, co sprawia, że
finansowanie zabezpieczenia społecznego z produktywnej pracy i płacy, u źródła, jest chaotyczne i niedostateczne.
Jest czas na podjęcie teoretycznego i praktycznego,
legislacyjnego i jurysdykcyjnego wysiłku w celu ukształtowania nowej powszechnej, podstawowej formy —
umowy o zatrudnienie, różnicowanej w odmianach według rodzaju zatrudnienia, której społeczno-gospodarcze przeznaczenie pozostanie w trwałej wzajemnej zależności z zabezpieczeniem społecznym11.
Oznacza to, że także zabezpieczenie społeczne powinno uzyskać nowy kształt, nową definicję i ochronę
socjalnego ryzyka uwzględniającą rodzaj zatrudnienia.
Interesujące byłoby spojrzenie na te sprawy przy założeniu, że obowiązek ubezpieczenia społecznego zatrudnionego spoczywa na zatrudniającym, który w ramach płacy brutto ponosi koszt tego ubezpieczenia
(podział składki jest techniczny, sztuczny i mylny), z jego odpowiedzialnością w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku-zobowiązania.
Jest to konsekwencja zatrudnienia, różna od skutków
najmu pracy.
Znosząc proletariat nie trzeba popierać prekariatu.
Pierwszy pojawił się jako klasa społeczna w starożytnym
Rzymie, wyróżniał się tym, że nie płacił podatków, przynosił korzyść krajowi swoim potomstwem. Nie wiemy
na razie, co zrobić z drugim.

Zakończenie
Powie niejeden, że zatrudnienie zamiast pracy, umowa
o zatrudnienie zamiast umowy o pracę, to zamiana
słów, kwestia werbalna. Warto zachować szacunek dla
słowa (na początku było Słowo, Bogiem było Słowo powiada Jan Ewangelista), w słowach wyraża się dystynkcja, sens i znaczenie prawa.
W rozważaniach o umowie o pracę uwaga skupiona
jest na pracowniku jako słabszej stronie w stosunku pra-

6

cy i na potrzebie jego ochrony (nie mylić z ochroną pracy w rozumieniu art. 24 Konstytucji RP). Tłumaczy się
to historią, losem najmu pracy i umowy o pracę w dwu
ubiegłych wiekach. Ochrona pracownika jako cel prawa
jest uwydatniona coraz bardziej w kodeksie pracy,
w prawnej doktrynie i jurysdykcji, w akademickim nauczaniu, ale praktyka zatrudnienia jest odmienna, coraz
gorsza. Nie kwestionuję potrzeby ochrony pracownika,
sądzę jedynie, że błędne i mylne jest podniesienie jej do
rangi prawnej zasady i ideologii bez społeczno-gospodarczego wsparcia i uzasadnienia.
Nieco inaczej ma się rzecz z pojęciem zatrudnienia,
różnym zresztą w konstytucyjnym ujęciu i w prawie
pracy. W Konstytucji RP (art. 65 ust. 5) w przepisie
adresowanym do władz publicznych mowa jest o polityce pełnego i produktywnego zatrudnienia, w kontekście zwalczania bezrobocia, milcząco w sensie alternatywy wobec konstytucyjnego prawa do pracy
w PRL. Nie jest to oczywiście problematyka umowy
o zatrudnienie.
Do istoty umowy o zatrudnienie należy niezbędna
płaca (brutto, z płacową daniną) w zamian za przyrzeczenie stosowania się do poleceń dotyczących pracy
(wykonywanej sumiennie i ze starannością wymaganą
przez rodzaj pracy), poparte w szczególnych przypadkach ślubowaniem. W tym wyraża się specyfika tego
prywatnoprawnego zobowiązania, rozpatrywana według kryterium ograniczonej wolności po obu stronach
zatrudnienia: po stronie zatrudniającego ograniczenie
wynika z treści zobowiązania (polecenia dotyczące pracy), z obligatoryjnej płacy brutto oraz z publicznoprawnych przepisów o ochronie pracy. Dobrowolne ograniczenie po stronie zatrudnionego polega na tym, że podlega poleceniom dotyczącym pracy, tego, co, gdzie,
w jakim czasie i jak ma robić. Tej zależności nie uchyla
twórcze zatrudnienie. Ograniczenie wolności ma uzasadnienie technologiczne, prakseologiczne i ekonomiczne, nie jest „podporządkowaniem”, pojęciem zapożyczonym z niemieckiej „władczej” terminologii, z dialektyki pana i sługi.
W pojęciach zatrudnienia i umowy o zatrudnienie
uwaga jest skupiona na zatrudniającym, na tym, że nie
jest ani najemcą pracy, ani pracodawcą. Jest to podmiot korzystający z wolności działalności gospodarczej,
z łączenia kapitału z pracą w produktywnym i zyskownym celu. Działalność podmiotu powołanego do sprawowania władzy, administracji, wykonywania publicznego zadania albo podmiotu działającego w sferze niekomercyjnych usług jest finansowana w zasadzie ze
środków publicznych. Ta różnica (źródło finansowania
zatrudnienia) powinna być brana pod uwagę przy konstrukcji i interpretacji umowy o zatrudnienie, przy wyborze konkretnej formy stosownej do rodzaju zatrudnienia.
W debacie o przyszłości umowy o zatrudnienie warto przyjrzeć się szwajcarskiemu prawu pracy, w którym
podstawowa i szczegółowa regulacja umowy o pracę zawarta jest w księdze zobowiązań w kodeksie cywilnym,
odrębnie uregulowana jest ochrona pracy jak dział prawa publicznego.
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Oba przedstawione przez Komisję projekty (z uzasadnieniem)
są
opublikowane
na
stronie
MRPiPS:
https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/projekty-kodeksow-pracy/.
2 W przedmowie do V wydania Der Kampf um das Recht Jhering objaśniał czytelnikom rację Shylocka (W. Szekspir, Kupiec wenecki) domagającego się „funta ciała” kupca Antonia,
zgodnie z umową, oraz błąd wyroku w sprawie (funt ciała bez
jednej kropli krwi, zgodnie z umową). Shylock domagał się
słusznie „swojego prawa”, a w wyroku należało uznać umowę
za nieważną ex tunc, zamiast prawniczej sztuczki z kroplą
krwi. Tekst przedmowy: https://en.wikisource.org/wiki/The_Struggle_for_Law. Nasuwa się uwaga: przyjmując (jak
w nowszych interpretacjach), że Szekspir przedstawił wenecką
maskaradę i parodię wymiaru sprawiedliwości, śmieszną w teatrze elżbietańskiej Anglii, to Jheringa argument „swojego prawa” wydaje się błahy, wybór przykładu chybiony. Tradycyjny
obraz mściwego i okrutnego lichwiarza nie ma oparcia w sztuce.
3 Tekst opublikowany z okazji stulecia śmierci autora,
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/JheringDerKampfumsRecht_hgvErmacora1992.pdf.
4 Spośród kilku wydań polskich: Ihering (Jhering) Rudolf
(1818–1992). Walka o prawo. Z dziesiątego wydania oryginału przełożył Bohdan K. Petersburg. Księgarnia polska
K. Grendyszyńskiego, 1894, s. 86.
5 K. Wroczyński przypominając broszurę Jheringa mylnie,
moim zdaniem, łączy jego pogląd z 1872 r. z filozofią Tomasza Akwinaty i, jak pisze, ze współczesną w Europie walką
o narodowy byt prawny, prawa rodziny, prawa człowieka, stowarzyszeń, związków zawodowych, o zwykłą sprawiedliwość
(Wroczyński, 2003, s. 167–174).
6 Sens motta na tytułowej stronie „cel jest twórcą całego prawa” wyjaśnia autor w obszernej przedmowie wydanego w 1877 r.
I tomu dzieła (file:///C:/Users/Sony/Downloads/1.pdf). Dzieło
Jheringa miało znaczny udział w rozwoju doktryny prawnego
pozytywizmu, stanowienia prawa dla celów określanych przez
politykę.
7 „Germanistyczną” w duchu teorię prawa wspólnot przedstawił Gierke między innymi w inauguracyjnym wykładzie na
stanowisku rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w 1882 r.
8 O autorze zob. L. Nogler, In memory of Hugo Sinzheimer
(1875–1945): Remarks on the Methodenstreit in labour law,
http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Laborlaw/Nogler1996/nogler.htm
9 Wydawca Duncker und Humblot, Berlin, opublikował
w 1977 r. reprint tego dzieła, co wskazuje na trwałą jego wartość w debacie na temat indywidualnego i zbiorowego prawa
pracy.
10 Pojęcie Obrigkeitsstaat było używane w Republice Weimarskiej polemicznie przez konstytucjonalistów zwolenników idei
społeczeństwa samorządnego w sensie wspólnotowej doktryny Ottona von Gierke.
11 Na współzależność zatrudnienia, płacy i zabezpieczenia
społecznego zwrócił uwagę S. Deakin (zob. Deakin, 2007,

s. 68–83). Nie podziela on poglądu w angielskiej debacie
o jednolitej umowie o zatrudnienie, że jest to kwestia prawa
osobowego, statusu zatrudnionego, jak w wysuniętym przez
M. Freedlanda wyrażeniu personal employment contract (Freedland, 2006). Jest to w istocie nawiązanie do kluczowej
w dziele Ph. Lotmara teorii pracowniczego podporządkowania w odniesieniu do niepracowniczego zatrudnienia.
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Studia i opracowania

Dysparytety dochodów i wydatków
polskich gospodarstw domowych
w latach 1998 i 2015
Disparities levels of Polish households incomes
and expenditures in 1998 and 2015
Mirosław Gorczyca
doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Streszczenie W artykule przedstawiono informacje o zróżnicowaniu poziomu dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1998 i 2015 w ujęciu ogółem i według ich grup społeczno-ekonomicznych oraz w ujęciu regionalnym (wojewódzkim). Pozwalają one na ocenę kondycji ekonomicznej naszego
społeczeństwa.
Słowa kluczowe: dysparytety, gospodarstwa domowe, dochody, wydatki, województwa.
Summary This article presents data about disparities of incomes and expenditures of Polish households in 1998
and 2015 in general and according to its socio-economic groups also regional (voivodships) division.
Keywords: disparities, households, incomes, expenditures, voivodships.

Wprowadzenie
Badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzane i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny
w oparciu o reprezentatywną bazę danych, obejmującą
w 2015 r. ponad 37 tys. ich zbiorowości, pozwalają —
sine ira et studio — ocenić kondycję ekonomiczną naszego społeczeństwa. Analiza przedmiotowych danych
w różnych grupach gospodarstw domowych umożliwia
ocenę dysparytetów ich poziomu.
W artykule przeprowadzono szczegółową prezentację i analizę dotyczącą stanu w 2015 r. (GUS, 2016), poprzedzoną — w skromniejszym zakresie — odpowiednią sekwencją dotyczącą 1998 r. (GUS, 1999). Odniesienie danych dla 2015 r. do 1998 r. wynika z faktu, że od
tego roku obowiązuje nowy podział administracyjny
Polski na 16 województw.
Dane obejmują prezentację tabelaryczną i lapidarną analizę danych w rozcaleniu na następujące grupy
społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych: pracowników (w podziale na pracujących na stanowiskach
robotniczych i nierobotniczych), rolników, pracujących na własny rachunek oraz emerytów i rencistów.
W ujęciu ogółem — przedstawiono i omówiono zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych w różnych grupach ich wielkości (od 1 do ≥6-osobowych). W odniesieniu do 2015 r. — zaprezentowano także dyferencjację dochodów i wydatków w kwintylach grup dochodowych gospodarstw domowych.
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W ujęciu regionalnym zaprezentowano i omówiono
faktografię dotyczącą 16 województw (1998 i 2015)
oraz grup wielkości miejscowości — w kontekście liczby ich mieszkańców (2015 r.).
Przeprowadzono analizę zmian poziomu dochodów
i wydatków gospodarstw domowych oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami w okresie 1998–2015, uzupełniając ją przedstawieniem zmian powszechności wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre dobra trwałego użytku w szesnastu województwach. Umożliwi ona
— w ujęciu regionalnym — na zaprezentowanie petryfikacji, a nawet polaryzacji pozycji wojewódzkich outsiderów rankingu w zakresie możliwości dochodowo-wydatkowych gospodarstw domowych w stosunku do
jego liderów.

Dochody i wydatki
gospodarstw domowych w 1998 r.
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wynosił
w 1998 r. 522,93 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (por. tabl. 1). Rozpiętość jego poziomu sięgała
od 406,78 zł u rolników do 655,11 zł u pracujących na
własny rachunek. Ten obszar zmienności w wysokości
248,33 zł stanowił 47,5% wartości średniej dla wszystkich grup gospodarstw domowych, a dochody pracujących na własny rachunek przewyższały odnotowane dla
rolników o 61,0%.
Średnia wysokość dochodów na osobę, najniższa
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Tablica 1. Dochody rozporządzalne i wydatki oraz nadwyżki dochodów
nad wydatkami w 1998 r. (w zł/osobę/miesiąc)
Gospodarstwa domowe
pracowników
Wyszczególnienie

na stanowiskach

ogółem

Dochody
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

522,93
503,03
19,90

rolników

razem

robotniczych

nierobotniczych

546,39
517,66
24,69

441,05
414,75
26,30

725,61
692,86
32,75

pracujących
na własny
rachunek

406,78
369,01
37,77

655,11
632,98
22,13

emerytów i rencistów
razem emerytów rencistów

552,96
557,75
–4,79

614,09
611,58
2,51

452,69
469,45
–16,76

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999.

u rolników i relatywnie wysoka u emerytów, wynikała
z faktu, że w tych pierwszych gospodarstwach domowych przeciętnie przypadało około dwa razy więcej
osób (>4) niż u tych drugich (ca 2), a wszak znaczną
część wydatków (np. na mieszkanie) stanowią koszty
stałe, niezależne od liczby osób w gospodarstwie domowym. Spektakularną, faktograficzną, egzemplifikację
tego zjawiska stanowią dane zawarte w następnej sekwencji tematycznej.

(37,77 zł i 10,2%). W grupie weteranów pracy nastąpiła
— w ujęciu średnim — nieznaczna nadwyżka wydatków
nad dochodami u emerytów (2,51 zł i 0,4%) i mniejszych dochodów nad wydatkami (–16,76 zł i 3,6%)
u rencistów.
O tym, że w dominancie o przeciętnym poziomie dochodów i ich nadwyżki nad wydatkami decyduje wielkość gospodarstw domowych (liczba dzieci), świadczą
dobitnie dane tabl. 2.

Tablica 2. Dochody rozporządzalne, wydatki oraz nadwyżka dochodów nad wydatkami w 1998 r.
w grupach wielkości gospodarstw domowych (w zł/osobę/miesiąc)
Gospodarstwa domowe
Wyszczególnienie

według liczby osób
ogółem

Dochody
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

522,93
503,03
19,90

1

2

3

4

5

6

805,69
841,96
36,27

716,06
704,86
11,20

590,52
571,83
18,65

479,97
453,27
26,70

386,47
356,74
29,73

319,46
289,03
30,43

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999; Rocznik Statystyczny Województw 1999. GUS, Warszawa 1999.

W grupie gospodarstw domowych pracowników dochody rozporządzalne, gdy głową gospodarstwa domowego była osoba pracująca na stanowisku nierobotniczym
przewyższały — w przeliczeniu na osobę — pracujących
na stanowisku robotniczym o 284,56 zł, tj. o 64,6%.
Poziom przeciętnych miesięcznych wydatków na
osobę wynosił 503,02 zł (por. tabl. 1). Przebiegał on od
369,01 zł w gospodarstwach domowych rolników do
632,98 zł u pracujących na własny rachunek. Zatem
przedmiotowa rozpiętość to 263,97 zł, a wydatki na jedną osobę u tych ostatnich przewyższały o 71,5% wydatki u rolników.
Nadwyżka dochodów rozporządzalnych nad wydatkami wynosiła średnio 19,90 zł/osobę miesięcznie (por.
tabl. 1). Oznaczało to niespełna 4% przewyższenia dochodów nad wydatkami. Interesującym faktem jest jego
najwyższy poziom u najgorzej sytuowanych rolników

Wynika z nich, że jeżeli przyjmiemy za 100,0 poziom
w największych z nich (z ≥ 6 osób), to w miarę zmniejszającej się liczby osób w gospodarstwie domowym (od
5 do 1) wyniesie on — kolejno — jak w poniższym zestawieniu:
dochody
wydatki
nadwyżka dochodów

121
123
98

150
157
88

185
198
61

224
244
37

252
291
119

Interesującym faktem jest wysoka skłonność do
wygospodarowywania nadwyżki dochodów w najbiedniejszych z gospodarstw domowych, stanowiąca
>10% przewyższenia nad wydatkami, wobec tylko
>4% w reprezentujących najwyższe możliwości dochodowo-wydatkowe (6-osobowe wobec 1-osobowych).
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Dochody i wydatki
gospodarstw domowych w 1998 r.
według województw

Dochody i wydatki
gospodarstw domowych w 2015 r.

Zestawione w tabl. 3 dane o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych w 1998 r. przedstawione w układzie według województw świadczą o znaczącym ich zróżnicowaniu. Na przykład najwyższe dochody w województwie mazowieckim, wynoszące 630,80 zł na osobę miesięcznie, przewyższały najniższe ze świętokrzyskiego
(434,71 zł) aż o 196,09 zł. Zatem rozstęp wielkości krańcowych stanowił aż 37,5% średniej krajowej.
Tablica 3. Dochody rozporządzalne
i wydatki gospodarstw domowych w 1998 r.
— według województw (w zł/osobę/miesiąc)

Województwo

Polska

Dochody

Wydatki

Nadwyżka
dochodów nad
wydatkami

522,93

503,03

19,90

Dolnośląskie

533,54

549,33

–15,75

Kujawsko-pomorskie

470,75

440,82

29,93

Lubelskie

440,69

430,38

10,31

Lubuskie

516,26

517,02

–0,76

Łódzkie

545,64

512,43

33,21

Małopolskie

516,22

494,14

20,08

Mazowieckie

630,80

588,81

41,99

Opolskie

501,60

520,16

–18,56

Podkarpackie

437,05

407,17

29,88

Podlaskie

457,40

462,82

–5,42

Pomorskie

536,63

487,49

49,14

Śląskie

570,14

555,17

–14,97

Świętokrzyskie

434,71

435,21

–0,50

Warmińsko-mazurskie

457,18

435,70

21,48

Wielkopolskie

512,16

481,43

30,73

Zachodniopomorskie

533,06

531,81

1,25

dochody
wydatki
nadwyżka dochodów
nad wydatkami

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 1999. GUS, Warszawa
1999 oraz obliczenia na jego podstawie.

W sześciu województwach poziom wydatków
przekroczył wysokość dochodów rozporządzalnych,
przy czym w dwóch z nich (świętokrzyskie i lubuskie)
miał on wielkość incydentalną, w pozostałych stanowił od kilku do kilkunastu złotych na osobę w ciągu
miesiąca. Najwyższa nadwyżka (41,99 zł i 7,1%) wystąpiła w najbogatszym województwie mazowieckim,
w którym także miały miejsce najwyższe wydatki
(588,81 zł), wyższe od najniższych z podkarpackiego
(407,17 zł) aż o 181,64 zł, co stanowiło 36,1% poziomu średniego dla kraju oraz przewyższenie między
wydatkami w tych dwóch województwach na poziomie 40,6%.
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Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w 2015 r. wynosił 1386,16 zł (por. tabl. 4).
W poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych
przebiegał on od 1046,17 zł u rolników do 1761,36 zł
u pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Zatem obszar zmienności wynosił 715,19 zł, co stanowiło 51,6% wartości średniej dla kraju oraz przewyższenie na poziomie o 68,4% wyższym u pracowników na
stanowiskach nierobotniczych w porównaniu z rolnikami.
Przeciętne miesięczne wydatki wynosiły średnio
1091,19 zł, a przebiegały od 779,14 zł w rolniczych gospodarstwach domowych do 1361,25 zł u pracujących
na stanowiskach nierobotniczych. Rozstęp wartości
krańcowych wynosił więc 582,11 zł, tj. 53,3% średniej
krajowej, a przewyższenie poziomu wydatków „białych
kołnierzyków” nad rolnikami aż 74,7%.
Największa nadwyżka dochodów nad wydatkami
wystąpiła w gospodarstwach domowych pracujących
na własny rachunek (428,55 zł), nieco wyższa niż
u pracujących na stanowiskach nierobotniczych
(400,11 zł). W pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych nie różniła się ona znacząco od średniej dla
kraju (294,97 zł), nie licząc rażąco niższej u rencistów
(117,16 zł).
Podobnie jak w 1998 r., również znacząco malał
poziom możliwości dochodowo-wydatkowej w miarę rosnącej liczby osób w gospodarstwach domowych (por. tabl. 5). Jeśli za 100 przyjmiemy poziom
w grupie co najmniej 6-osobowych gospodarstw domowych, to w miarę zmniejszającej się w nich liczby
osób (od 5 do 1) wyniesie on jak w poniższym zestawieniu:
120
125

150
156

183
189

221
230

247
286

108

134

166

192

131

Interesującym zjawiskiem jest fakt niskiej nadwyżki
dochodów nad wydatkami występującej w najlepiej sytuowanych jednoosobowych gospodarstwach. Widać
z tego, że „single” na ogół nie oszczędzają.
Jak należało oczekiwać, najwyższe nadwyżki dochodów nad wydatkami reprezentowały gospodarstwa domowe z najwyższego (V) ich kwintyla (por. tabl. 6).
20% najlepiej sytuowanych gospodarstw domowych
miało ponad 6,4 razy wyższe dochody rozporządzalne
od ich wysokości w I kwintylu. Podobnie — choć
w mniejszym stopniu — przedstawiały się relacje jeśli
idzie o poziom wydatków. 20% najgorzej sytuowanych
gospodarstw domowych miało o 24% wyższe wydatki
od dochodów rozporządzalnych. Następne 20% (II,
III, IV i V kwintyl) reprezentowały następującą nadwyżkę dochodów nad wydatkami (w %):
15,8–15,8–29,4 i 44,7.
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Tablica 4. Dochody rozporządzalne, wydatki oraz nadwyżka dochodów
nad wydatkami w 2015 r. (w zł/osobę/miesiąc)
Gospodarstwa domowe
pracowników
Wyszczególnienie

na stanowiskach

ogółem

Dochody
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

rolników

razem

robotniczych

nierobotniczych

1386,16 1386,67
1091,19 1075,53
294,97 311,14

1081,00
842,18
238,82

1761,36
1361,25
400,11

emerytów i rencistów

pracujących
na własny
rachunek

1046,17
779,14
267,03

razem emerytów rencistów

1739,48
1310,93
428,55

1438,04
1180,53
257,51

1509,50 1114,07
1221,04 996,86
288,46 117,21

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. GUS, Warszawa 2016 oraz obliczenia na jego podstawie.

Tablica 5. Dochody rozporządzalne, wydatki i nadwyżka dochodów
nad wydatkami w 2015 r. w grupach wielkości gospodarstw domowych (w zł/osobę/miesiąc)
Gospodarstwa domowe
Wyszczególnienie

według liczby osób
ogółem

Dochody
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

1386,16
1091,19
294,97

1
2049,31
1778,00
271,31

2

3

1831,59
1434,80
396,79

4

1522,11
1179,04
343,07

1245,23
968,61
276,62

5

6

999,29
775,83
223,46

829,78
622,65
207,13

Źródło: jak w tablicy 4.

Tablica 6. Dochody rozporządzalne i wydatki oraz nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2015 r.
— według grup kwintylowych (w zł/osobę/miesiąc)
Grupa kwintylowa
Wyszczególnienie

Ogółem
I

Dochody
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

1386,16
1091,19
294,97

456,98
566,87
–109,89

II

III

IV

871,66
752,45
119,21

1193,56
959,43
189,85

1592,18
1230,35
361,83

V
2824,20
1951,50
872,70

Źródło: jak w tablicy 4.

Regionalne zróżnicowanie
dochodów i wydatków
gospodarstw domowych w 2015 r.
Jak świadczą dane z tablicy 7, możliwości dochodowo-wydatkowe gospodarstw domowych zwiększały się
w miarę rosnącej wielkości miejsca ich zamieszkania.
Jeśli za 100 przyjąć poziom na wsi, to w miarę rosnącej
wielkości miast (por. tabl. 7), wynosił on jak w poniższym zestawieniu:

dochody
wydatki
nadwyżka dochodów
nad wydatkami

117
117

128
125

135
135

145
143

192
184

121

139

135

154

223

Poziom nadwyżki dochodów nad wydatkami —
w ujęciu względnym — był mocno zbliżony. Wynosił on
średnio dla kraju 27,0%, z tego 25,3% dla wsi, a w miastach ogółem 27,8% oraz w miarę rosnącej ich wielkości: 26,2–28,2–25,3–27,1 i 30,7%.
Dane o poziomie dochodów i wydatków w 2015 r.
w ujęciu według województw świadczą o znaczących

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE 12/2016

11

PiZS 12_2016.qxd

14-12-2016

11:56

Page 12

Tablica 7. Dochody rozporządzalne, wydatki i nadwyżka dochodów
nad wydatkami w grupie wielkości jednostek zamieszkania (w zł/osobę/miesiąc)
Gospodarstwa domowe
z tego miasta

Wyszczególnienie
ogółem

Dochód rozporządzalny
Wydatki
Nadwyżka dochodów nad wydatkami

1386,16
1091,19
294,97

razem
1565,76
1224,75
341,01

wieś

o liczbie ludności (w tys. zł)
<20

20–99

100–199

200–499

1299,61
1029,63
269,98

1409,88
1099,61
310,27

1495,99
1193,97
302,02

1607,47
1264,97
342,50

≥500
2122,16 1105,72
1623,60 882,65
498,56 223,07

Źródło: jak w tablicy 4.

Tablica 8. Dochody rozporządzalne,
wydatki i nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2015 r.
według województw (w zł/osobę/miesiąc)

Województwo

Dochody

Wydatki

Nadwyżka
dochodów nad
wydatkami

Polska

1386,16

1091,19

294,97

Dolnośląskie

1471,84

1178,66

293,16

Kujawsko-pomorskie

1245,69

1022,54

223,15

Lubelskie

1226,74

971,28

255,46

Lubuskie

1419,58

1118,30

301,28

Łódzkie

1362,03

1146,23

215,80

Małopolskie

1305,45

985,77

319,56

Mazowieckie

1756,15

1370,71

385,44

Opolskie

1288,74

1102,99

185,75

Podkarpackie

1081,64

922,32

159,32

Podlaskie

1257,93

1003,43

254,50

Pomorskie

1380,92

1058,53

322,55

Śląskie

1420,54

1136,42

284,12

Świętokrzyskie

1202,80

903,17

299,63

Warmińsko-mazurskie

1280,51

904,91

375,60

Wielkopolskie

1287,79

959,20

328,59

Zachodniopomorskie

1426,85

1106,62

320,23

Zmiany poziomu dochodów
i wydatków w latach 1998–2015
W latach 1998–2015 nastąpiły następujące zmiany
(wszystkie wielkości podano w zł/osobę/miesiąc i %;
1998 = 100,0).
Poziom dochodów rozporządzalnych wzrósł o:

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. GUS, Warszawa
2016.

dysparytetach w tym zakresie (por. tabl. 8). W międzywojewódzkim rankingu dochodu rozporządzalnego lideruje województwo mazowieckie, a outsiderem jest
województwo podkarpackie. Różnica między nimi to (w
zł/osobę/miesiąc): 674,51 jeśli idzie o poziom dochodów, 448,39 w odniesieniu do wydatków oraz 226,12
w przypadku nadwyżki dochodów nad wydatkami. Zatem rozpiętość wartości skrajnych w przypadku jednostkowych dochodów wyniosła w rozporządzalnych w ujęciu międzywojewódzkim w 2015 r. aż 162,4%. Tyle wynosiło ich przewyższenie w województwie mazowieckim

12

w porównaniu z podkarpackim. Z kolei, jeśli idzie
o nadwyżkę dochodów nad wydatkami, to wskaźnik
przewyższenia między tymi województwami wyniósł
226,12 zł/osobę/miesiąc oraz 242,9%.
Regionalna faktografia możliwości dochodowo-wydatkowych gospodarstw domowych wskazuje, że były
one zdeterminowane poziomami urbanizacji, wysokości
płac oraz bezrobocia. Wpływ na nie miała przede
wszystkim wielkość gospodarstw domowych, w tym
zwłaszcza liczba osób niepracujących (głównie dzieci).

w gospodarstwach ogółem
z tego:
pracowników razem
z tego na stanowiskach:
robotniczych
nierobotniczych
rolników
pracujących na własny rachunek
emerytów i rencistów
z tego:
emerytów
rencistów

863,23 i 165,1
839,77 i 153,7
639,95 i 145,1
1035,75 i 142,7
639,39 i 157,2
1084,37 i 165,5
885,08 i 160,1
895,41 i 145,8
661,38 i 146,1

Według liczby osób w gospodarstwach domowych
wzrost miał następujący poziom:
1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
5 osobowe
≥ 6-osobowe

o 1243,62 i 154,4
o 1115,53 i 155,8
o 931,55 i 157,8
o 765,26 i 159,4
o 612,82 i 158,6
o 510,32 i 159,7

W ujęciu międzywojewódzkim zmiany sytuacji dochodowo-wydatkowej gospodarstw domowych miały
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Tablica 9. Zmiany poziomu dochodów rozporządzalnych
oraz ich nadwyżki nad wydatkami w latach 1998–2015

Wzrost
Województwo

dochodu
rozporządzalnego

nadwyżki dochodu
nad wydatkami

%
zł/osobę/
zł/osobę/miesiąc
/miesiąc 1998=100,0
Polska

863,23

165,1

275,07

Dolnośląskie

938,30

175,9

308,91

Kujawsko-pomorskie

774,94

164,6

193,22

Lubelskie

786,05

178,4

245,15

Lubuskie

903,32

175,0

301,34

Łódzkie

816,39

149,6

182,59

Małopolskie

789,23

152,9

299,48

Mazowieckie

1125,85

178,5

343,45

Opolskie

787,14

156,9

204,31

Podkarpackie

644,59

147,5

129,44

Podlaskie

800,53

175,0

259,92

Pomorskie

844,24

157,3

273,41

Śląskie

850,40

149,2

299,09

Świętokrzyskie

768,09

176,7

300,13

Warmińsko-mazurskie

823,33

180,1

354,12

Wielkopolskie

775,63

151,4

297,86

Zachodniopomorskie

893,75

167,7

318,98

Źródło: obliczenia na podstawie: Budżety gospodarstw domowych
w 1998 r. GUS, Warszawa 1999 i Budżety gospodarstw domowych
w 2015 r. GUS, Warszawa 2016.

mocno zróżnicowany poziom. Spektakularnie egzemplifikują to dane z tablicy 9. W kontekście krajowego
wzrostu poziomu dochodów rozporządzalnych w latach
1998–2015 (o 863,23 zł/osobę/miesiąc i 165,1%) — okazało się, że w ośmiu z nich dynamika zmian była niższa.
Najwyższy przyrost — w ujęciu bezwzględnego i względnego poziomu — odnotowano w województwie mazowieckim, a najniższy w podkarpackim. O ile jednak
w 1998 r. różnica między nimi — na niekorzyść podkarpackiego — wynosiła 193,75 zł i 30,7%, to w 2015 r. już
674,51 zł i 38,4%. Zatem o 7,7% pogorszyła się relacja
dochodu rozporządzalnego w województwie podkarpackim w stosunku do mazowieckiego.
Informacje o zmianach poziomu dochodów gospodarstw w 17-letniej cezurze czasowej 1998–2015
świadczą o tym, jak trudno regionom słabiej rozwiniętym poprawić miejsce w rankingu wojewódzkim dochodów gospodarstw domowych, nawet w sytuacji
wyższej od średniej ich dynamice (warmińsko-mazurskie, podlaskie i świętokrzyskie). Można zatem
stwierdzić, że w omawianym okresie nastąpiła nie tylko sui generis petryfikacja lokat outsiderów, ale nawet
dalsza polaryzacja (przypadek województwa podkarpackiego).
Jeśli idzie o nadwyżkę dochodów nad wydatkami gospodarstw domowych, to w ujęciu średnim wzrosła ona
o 275,01 zł (z 19,90 zł do 297,97 zł). Przy czym w 1998 r.
w sześciu województwach (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, śląskie i świętokrzyskie) miała ona
ujemny poziom (od <1% do >3%), natomiast w 2015 r.
miała dodatni poziom we wszystkich województwach,
w tym najwyższy w mazowieckim, a najniższy w podkarpackim.
Jako swego rodzaju uzupełnienie regionalnych dysparytetów sytuacji dochodowo-wydatkowej gospo-

Tablica 10. Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty
trwałego użytkowania (w % ogółu, 2015/1998)

Województwo
Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie

Urządzenie do odbioru
Magnetowid
telewizji satelitarnej
(odtwarzacz)
lub kablowej
66,59
42,4
69,6
44,9
70,4
46,1
57,7
23,3
79,8
58,7
68,5
41,1
54,4
34,4
66,1
43,0

37,7
55,8
37,7
55,6
40,4
57,1
30,2
40,8
39,0
56,2
41,0
53,9
33,0
55,6
43,5
57,2

Komputer
osobisty

Pralka
automatyczna

Chłodziarka

Samochód
osobowy

74,21
10,2
73,8
12,6
71,3
9,2
70,5
6,4
75,3
10,0
73,4
8,0
76,3
12,4
78,5
13,3

95,5
67,9
96,9
77,1
95,3
63,3
91,7
45,0
96,7
66,8
93,7
62,4
95,7
72,7
95,4
68,7

99,0
98,0
99,1
97,7
99,0
98,0
99,3
95,6
98,5
98,7
99,2
98,5
98,2
98,1
99,3
98,0

62,8
44,5
59,0
41,1
56,1
46,9
66,4
43,6
63,7
43,9
65,0
45,1
62,2
45,8
64,8
44,4
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Cd. tablicy 10

Województwo
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Urządzenie do odbioru
Magnetowid
telewizji satelitarnej
(odtwarzacz)
lub kablowej
66,3
52,4
67,7
33,9
54,8
37,2
80,8
55,0
62,0
45,0
59,1
30,7
67,8
43,3
71,5
44,7
74,3
46,2

34,8
50,9
32,6
49,5
29,0
45,4
36,9
59,0
40,2
65,9
35,3
48,4
33,7
49,7
42,5
55,1
33,9
62,4

Komputer
osobisty

Pralka
automatyczna

Chłodziarka

Samochód
osobowy

70,7
9,7
75,0
7,1
67,9
7,6
76,2
11,8
75,9
10,4
67,9
7,6
68,4
6,3
74,4
10,1
72,3
12,8

97,6
77,0
92,5
55,8
91,7
53,3
95,9
70,1
96,8
82,7
91,3
54,9
95,5
60,2
97,7
66,7
97,8
75,8

99,0
99,1
99,7
97,3
99,3
97,6
98,6
98,0
98,6
98,9
98,5
97,3
98,3
98,4
99,2
97,6
99,0
97,8

64,3
47,5
72,2
49,3
63,4
44,1
58,1
38,6
62,5
43,5
63,0
42,9
55,0
37,7
68,0
54,6
54,9
37,0

Źródło: Budżety gospodarstw domowych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999; Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. GUS, Warszawa 2016.

darstw domowych, w tablicy 10 podano powszechność
wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre dobra
trwałego użytku dla lat 1998 i 2015. Z danych tych wynika, że w okresie omawianego 17-lecia nastąpiło znaczące jej zwiększenie, w mocno zróżnicowanym zakresie międzywojewódzkim. Do rozmiarów tego zwiększenia należy podchodzić z rezerwą, ponieważ w wielu grupach przedmiotów reprezentują one różną jakość.
Trudno wszak porównywać (przepraszam za kolokwializmy) „wypasione bryki” z „rzęchami” o kilkunastoletnim okresie użytkowania.
Jeśli chodzi o powszechność omawianych przedmiotów trwałego użytkowania, to największy postęp odnotowano w przypadku komputerów (o <63%). Malejący
(o <15%) udział powszechności odtwarzaczy to następstwo jej wzrostu w odniesieniu do możliwości korzystania z wyższej klasy odbiorników obrazu i dźwięku. Należy również odnotować prawie pełną powszechność
odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz znaczący
wzrost (o <30%), do prawie 100%, występowania automatów pralniczych.

Podsumowanie
Przegląd sytuacji dochodowo-wydatkowej polskich
gospodarstw domowych dla lat 1998 i 2015 wskazuje
na jej znaczącą — choć niezadowalającą — poprawę.
Poprawa ta nastąpiła w niejednakowej mierze w różnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw
domowych i województwach. W dalszym ciągu występują znaczące dysparytety poziomu możliwości dochodowo-wydatkowych różnych grup społeczno-ekono-
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micznych gospodarstw domowych i regionów. W omawianym zakresie utrwaliły się pozycje outsiderów i liderów dochodów, a nawet nastąpiła dalsza polaryzacja
dysparytetów.
Przedstawiona informacja pokazuje, że gospodarstwa domowe skorzystały z owoców wzrostu gospodarczego. Jednak w sytuacji niskich nakładów
na pomoc społeczną rosła ich polaryzacja ekonomiczna. Realny poziom wzrostu wartości dochodów
rozporządzalnych gospodarstw domowych, zdeflatowany wskaźnikiem dynamiki cen towarów i usług
konsumpcyjnych, w okresie 1998–2015 (ca 163%) wyniósł około 157% (265,1:169,0), co oznacza, że miał
poziom znacząco niższy od wzrostu produktu krajowego brutto (ca 180%) 1. Należy zatem stwierdzić,
że gospodarstwa domowe w nieadekwatnym stopniu korzystały z owoców wzrostu gospodarczego.
Wyniki badań GUS wskazują na szczególnie niekorzystną sytuację rodzin wielodzietnych. W okresie
1998–2015 mimo głoszonych — ad captandum vulgus —
haseł, brakowało rzeczywistej prorodzinnej polityki
społecznej. Jej ważnym elementem jest program 500+,
ale warunkiem sine qua non zmniejszenia dysparytetów
dochodowych jest nie tylko zapowiadana reindustrializacja, ale przede wszystkim aktywizacja słabiej rozwiniętych regionów.
Znaczący wpływ na poziom dochodów wielodzietnych gospodarstw domowych ma realizacja programu
500+. Chociaż pełne, statystycznie wiarygodne, informacje będą dostępne dopiero w III kwartale 2017 r.,
to już można zaobserwować jego pozytywne rezultaty. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
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— sprzedaż detaliczna wzrosła w ciągu 9 miesięcy
2016 r. (I–IX) o 6,3% (w ujęciu rok do roku), co przy
spadku cen dóbr usług konsumpcyjnych o 0,9%2
i przy pewnym wzroście cen usług (mieszkaniowe i inne) pozwala ocenić wzrost jej wolumenu o prawie
7,3%. Należy przy tym pamiętać, że dopływ środków
z programu 500+ był tylko 6-miesięczny (kwiecień–
–wrzesień).
Beneficjentami programu 500+ są rodziny o najniższych dochodach nawet z 1 dzieckiem oraz z ≥ 2 dziećmi. Z badań budżetów gospodarstw domowych GUS
dla 2015 r. wynika, że na ogólną ich liczbę 37 148 osoby w wieku do 19 lat stanowiły 22%, w tym w dwuosobowych — 2,6%, w trzyosobowych — 19,3%, w czteroosobowych — 35,2%, w pięcioosobowych — 37,2%
i w co najmniej sześcioosobowych — 39,0%. Dane te
dobitnie wskazują, że wieloosobowe gospodarstwa,
mające większą liczbę dzieci będą głównymi beneficjentami środków z programu 500+. Realizacja programu 500+ przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia dysparytetów dochodowo-wydatkowych gospodarstw domowych, jako że jego beneficjentami będą

przede wszystkim najuboższe z nich. Jednak w ujęciu
regionalnym jedynie aktywizacja regionów słabo rozwiniętych może prowadzić do przyspieszenia tego procesu.

1 Szacunek na podstawie Roczników Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej (edycje dla odpowiednich lat). GUS. Warszawa.
2 Informacja o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju w lipcu
2016 r. GUS, Warszawa, sierpień 2016.
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Wyk³adnia i praktyka

Z problematyki
zatrudnienia administratora
bezpieczeństwa informacji
On the issue of employment of the information
security administrator
Jacek Borowicz
adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Streszczenie Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. W obowiązującym stanie prawnym powołanie administratora bezpieczeństwa informacji jest zatem wyłącznie uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych nie określa formy prawnej zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji. W konsekwencji, zdaniem autora, należy przyjąć, że może
on być zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako pracownik w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych określają szczegółowe zadania administratora bezpieczeństwa informacji, a także wyznaczają szczególną pozycję organizacyjną w strukturze podmiotu, w którym przetwarzane są
dane osobowe. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych osobowych. Wykonując swoje przewidziane prawem
zadania administrator bezpieczeństwa informacji zachowuje szeroka autonomię i samodzielność w zakładzie pracy, a pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu niezależność w związku z wykonywaniem jego zadań.
Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy, administrator
danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych.
Summary In accordance with the provisions of Article 36a (4) of the Polish Law of 29 August 1997 on the
Protection of Personal Data, the personal data administrator may appoint the information security administrator.
Under current legal state, the appointment of information security administrator is therefore only an entitlement
and not a responsibility of personal data administrator. The Law on the Protection of Personal Data does not
specify the legal form for the employment of information security administrator. It must therefore be assumed that
he may be employed, for example, under a contract of employment as a worker within the meaning of the
provisions of the Labour Code. The provisions of the Law on the Protection of Personal Data specify specific tasks
of the information security administrator and designate a special position in the organizational structure of the
entity in which personal data are processed. The information security administrator reports directly to the head of
the organizational unit or to a natural person that is the administrator of personal data. The information security
administrator, in the exercise of his tasks of law retains a wide autonomy and independence in the workplace and
the employer is obliged to provide him with independence in connection with the performance of his tasks. The
consequence of this is reducing the possibility of managing the work of the information security administrator by
using the commands of the employer.
Keywords: employee, employer, obligation to perform the commands of the employer, personal data
administrator, information security administrator, protection of personal data.

Uwagi wprowadzające
Współcześnie w większości sfer życia społecznego i gospodarczego stosowanie informatycznych metod przetwarzania różnego typu informacji (w tym w szczegól-
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ności danych osobowych) stało się immanentną częścią
zorganizowanego działania uczestniczących w nim podmiotów. Jedną z wielu konsekwencji wdrażania efektów
postępu naukowo-technicznego zachodzącego w sferze
przetwarzania danych do praktyki życia społecznego
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i gospodarczego jest m.in.powstawanie nowych zawodów związanych z obsługą potrzeb wynikających z powszechnej informatyzacji działalności ludzkiej. W procesie kreowania nowych zawodów ma także udział ustawodawca. Podejmowane przez niego działania legislacyjne mające na celu zabezpieczenie interesów rozmaitych podmiotów, których dane mogą być przetwarzane,
znajdują bowiem wyraz także w ustanawianiu nowych
zawodów związanych z ochroną informacji, np. takich
jak administrator bezpieczeństwa informacji.
Zgodnie ze stanem prawnym ukształtowanym obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU
z 2015 r. poz. 2135, dalej u.o.d.o.)1, na mocy jej art. 36a
ust. 1 administrator danych osobowych może powołać
administratora bezpieczeństwa informacji (a.b.i.).
W dalszych przepisach ustawa ta określa m.in. zadania
a.b.i. (art. 36a ust. 2 i 4 u.o.d.o.), wymogi, jakie ma spełniać osoba fizyczna powoływana do pełnienia tej funkcji (art. 36a ust. 5 u.o.d.o.), oraz pozycję organizacyjną
a.b.i. (art. 36a ust. 6–8 u.o.d.o.). W myśl upoważnienia
zawartego w art. 36a ust. 9 u.o.d.o. Minister Administracji i Cyfryzacji określił tryb i sposób realizacji zadań
a.b.i., wydając rozporządzenie z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (DzU
poz. 719) oraz rozporządzenie z 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
(DzU poz. 745). Aktualność dla skonkretyzowania zadań a.b.i. zachowuje także rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU nr 100, poz. 1024).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 36a
ust. 1 u.o.d.o. administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. W literaturze
podkreśla się w związku z tym, że w obowiązującym stanie prawnym powołanie a.b.i. jest uprawnieniem administratora danych osobowych. Powołanie a.b.i. ma zatem charakter fakultatywny (Barta, Fajgielski, Markiewicz, 2015). W literaturze wskazuje się ponadto, że
możliwość powoływania a.b.i. dotyczy każdego administratora danych osobowych bez względu na to, czy przetwarza on te dane w systemach informatycznych, czy też
„ręcznie” (Barta, Fajgielski, Markiewicz, 2015), a więc
w tradycyjnych zbiorach danych w rozumieniu art. 2
ust. 2 pkt 1 u.o.d.o., tj. kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.
Należy także zasygnalizować wyrażane w literaturze
stanowisko, zgodnie z którym możliwość niepowoływania a.b.i. powinna być ograniczona tylko do takich administratorów danych osobowych, którzy są jednocześnie przygotowani do przejęcia i realizacji ustawowo
określonych zadań a.b.i. Wskazuje się, że sytuacja przejęcia obowiązków a.b.i., w szczególności ze względu na

różnorodność form organizacyjnych, w jakich działają
administratorzy danych oraz brak ich merytorycznego
przygotowania, może być pozbawiona uzasadnienia
(Wygoda, 2015). Konsekwencją niepowołania a.b.i. jest
bowiem w świetle art. 36b u.o.d.o. przeniesienie obowiązku wykonywania jego kluczowych zadań na samego
administratora danych osobowych2.

Zatrudnienie administratora
bezpieczeństwa informacji
Zgodnie z brzmieniem art. 36a ust. 1 u.o.d.o. administrator danych osobowych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji. Rozważenia wymaga
charakter prawny czynności określanej tu przez ustawodawcę jako powołanie. Należy zwłaszcza rozstrzygnąć,
czy termin „powołanie” jest tu użyty w znaczeniu występującym w przepisach prawa pracy, tj. oznaczający jedną z podstaw nawiązania stosunku pracy wymienionych
w art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(DzU z 2016 r. poz. 1666, dalej: k.p.). Zgodnie z art. 68
§ 1 k.p. stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Kodeks pracy nie zawierając ani katalogu stanowisk, na których podstawą nawiązania stosunku pracy
jest powołanie, ani też nie określając charakteru tych
stanowisk (np. przez wskazanie, że chodzi o stanowiska
konkretnego rodzaju — kierownicze czy samodzielne),
odsyła zatem w tym zakresie do przepisów innych ustaw
(Dubowik, 2004). Czy przepisem takim jest art. 36a ust.
1 u.o.d.o.? Należy zaznaczyć, że ustawodawca określając w tym przepisie czynność administratora danych
osobowych jako powołanie a.b.i. zachowuje milczenie
w kwestii podstawy prawnej zatrudnienia osoby mającej
pełnić tę funkcję. W szczególności brak jest w ustawie
o ochronie danych osobowych przepisu, który wskazywałby wyraźnie, że konsekwencją powołania a.b.i. jest
nawiązanie z nim stosunku pracy. W literaturze zwraca
się uwagę na fakt nadawania pojęciu powołania różnych
znaczeń zarówno na gruncie języka potocznego, jak
i w języku prawnym (Dubowik, 2004; Jaśkowski, 2007;
Samol, 2009). W języku polskim powołanie jest utożsamiane z wybraniem lub wyznaczeniem kogoś do pełnienia jakiejś funkcji lub do objęcia jakiegoś stanowiska
(Świątkowski, 2006)3. Zauważa się w związku z tym, że
tak rozumiane powołanie przyjmuje się np. dla określenia sytuacji powierzenia danej osobie stanowiska lub
funkcji przy istnieniu innej niż określona w prawie pracy podstawy prawnej jego pełnienia (np. w ramach stosunku służbowego). Możliwa jest też sytuacja, w której
objęcie przez powołanego powierzonego mu stanowiska lub funkcji wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy,
ale na innej podstawie niż powołanie. Na koniec trzeba
wskazać sytuację, w której pracodawca wyznacza/wybiera/powołuje do pełnienia określonych zadań osobę aktualnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.
Przypadki takie w literaturze są określane jako powołanie pozorne (Dubowik, 2004; Borek-Buchajczuk,
2011)4. Należy zatem uznać, że powołanie, o którym
mowa w art. 36a ust. 1 u.o.d.o., nie jest tożsame z powo-
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łaniem jako podstawą nawiązania stosunku pracy. Jest
to czynność organizacyjna administratora danych osobowych, który wskazuje/wybiera/wyznacza osobę fizyczną spełniającą wymogi określone przez ustawę do pełnienia wynikających z niej zadań a.b.i. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że w stanie prawnym przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przed 1 stycznia 2015 r., uchylony przepis art.
36 ust. 3 u.o.d.o. stanowił wyraźnie o „wyznaczaniu” administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto należy zwrócić uwagę, że podmiotem powołującym a.b.i. jest
administrator danych osobowych, czyli organ, jednostka
organizacyjna, podmiot lub osoba, do których stosuje
się ustawę o ochronie danych osobowych, decydujące
o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
(art. 7 pkt 4 u.o.d.o.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 u.o.d.o.
ustawę tę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych
i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych5. Określenie administratora danych osobowych jest
pojemnie w stopniu pozwalającym na objęcie jego zakresem zarówno kategorii pracodawców w rozumieniu
art. 3 k.p. (bez względu na stosowane u nich podstawy
nawiązania stosunku pracy), jak i wszelkich innych podmiotów zatrudniających osoby fizyczne przy przetwarzaniu danych osobowych6. W konsekwencji należy
przyjąć, że a.b.i. może wykonywać swoje zadania w ramach zatrudnienia — czy to pracowniczego, jako pracownik w rozumieniu k.p. zatrudniony na podstawie
umowy o pracę, czy to służbowego (administracyjnoprawnego). Rozważenia wymagałaby kwestia dopuszczalności zatrudnienia a.b.i. na zasadach cywilnoprawnych. W literaturze występują poglądy akceptujące taką
możliwość, niekiedy z pewnymi zastrzeżeniami odnośnie do adekwatności takiego zatrudnienia do wykonywania zadań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa
danych (Drozd, 2004; Barta, Fajgielski, Markiewicz,
2015). Kolejne wątpliwości mogą się wiązać z tym, że zadania a.b.i. powinny być spełniane w sposób ciągły (zob.
dalej). Zapewnienie ciągłości wykonywania tych zadań
musiałoby oznaczać zawieranie z daną osobą fizyczną albo umów cywilnoprawnych na relatywnie długie okresy,
albo też z wielokrotnym ich ponawianiem. Można również wyobrazić sobie sytuację zawarcia umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem byłoby wykonywanie dodatkowych zadań a.b.i. z osobą już zatrudnią jako pracownik w rozumieniu k.p. Powyższe sytuacje mogłyby
jednak w konkretnych przypadkach podlegać ocenie
z perspektywy przepisów art. 22 § 11 k.p.
W związku z tym, iż ustawodawca wskazał, że funkcje a.b.i. może pełnić wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wymogi określone w przepisach prawa, zadania
przypisane a.b.i. nie mogą być wykonywane w ramach
umowy zawartej przez administratora danych osobowych z jednostką organizacyjną (Barta, Fajgielski,
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Markiewicz, 2015). Pojawia się jednak pytanie o sytuację przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą osobiście bez zatrudniania innych osób. W takim przypadku możliwe
jest ustalenie, czy przedsiębiorca ten jako osoba fizyczna spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych. Ciągłe, odpłatne i względnie trwałe
wykonywanie przez takiego przedsiębiorcę zadań a.b.i.
na rzecz konkretnego podmiotu wpisywałoby się w sytuację określaną jako samozatrudnienie. Jako takie
znajdowało ono akceptację w literaturze (Drozd,
2004). Sytuacja, w której przedsiębiorca taki wykonywałby usługi obejmujące zadania a.b.i. wyłącznie na
rzecz jednego administratora danych w warunkach
względnie stałej i stabilnej więzi prawnej, wydaje się
gwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych na
podobnym poziomie jak w przypadku zatrudnienia
osoby fizycznej jako a.b.i. na podstawie mowy cywilnoprawnej.

Nawiązanie stosunku pracy
z administratorem
bezpieczeństwa informacji
W sytuacji, gdy w ustawie o ochronie danych osobowych
brakuje przepisu określającego wymaganą podstawę
nawiązania stosunku pracy, będzie ją stanowić umowa
o pracę. W konkretnym przypadku powołanie a.b.i.
przez pracodawcę może się zatem wiązać w szczególności z:
 nawiązaniem stosunku pracy na podstawie umowy
o pracę z osobą, która będzie wykonywać prawem określone zadania a.b.i. jako umówioną pracę określonego
rodzaju,
 wyznaczeniem aktualnie zatrudnionego pracownika jako osoby pełniącej także lub wyłącznie funkcje
a.b.i. u danego pracodawcy; warto podkreślić, że w tym
przypadku pracodawca powołując jako a.b.i. swojego
aktualnego pracownika może mieć do czynienia nie tylko z osobą zatrudnioną przez siebie na podstawie umowy o pracę, ale także z pracownikiem zatrudnionym na
innej z podstaw nawiązania stosunku pracy wymienionych w art. 2 k.p.; co do zasady należy zatem dopuścić
sytuację, w której do pełnienia funkcji a.b.i. zostaje wyznaczany przez pracodawcę pracownik już zatrudniony
na postawie umowy o pracę czy spółdzielczej umowy
o pracę, ale też mianowania, wyboru lub powołania.
Zgodnie z art. 36a ust. 5 u.o.d.o. administratorem
bezpieczeństwa informacji może być osoba, która: 1)
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych; 2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych; 3) nie była
karana za umyślne przestępstwo. W świetle powyższego
pracodawca spotyka się z wynikającym z przepisu prawa
ograniczeniem swobody doboru kandydata na stanowisko a.b.i. Z drugiej strony osoby aspirujące do nawiązania umowy o pracę na to stanowisko muszą spełniać
powyższe wymogi. W szczególności oznacza to dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów na to stanowisko z uwzględnie-
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niem informacji odnoszących się do wymogów określonych w art. art. 36a ust. 5 u.o.d.o., a więc w zakresie
szerszym niż wynikający z art. 221 § 1 k.p.

Określanie rodzaju pracy
umówionej administratora
bezpieczeństwa informacji
W przypadku zawierania umowy o pracę z osobą zatrudnianą na stanowisku a.b.i. należy rozróżnić dwa
przypadki — pierwszy, w którym miałaby ona wykonywać wyłącznie obowiązki wchodzące w ustawowo wyznaczony zakres zadań a.b.i. oraz drugi, w którym spełniałaby dodatkowo inne, wykraczające poza ten zakres
powinności. Zgodnie bowiem z art. 36a ust. 4 u.o.d.o.
administrator danych może powierzyć administratorowi
bezpieczeństwa informacji wykonywanie innych obowiązków, pod warunkiem jednak, że nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań określonych przez ustawę. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku
a.b.i. należy, zgodnie z art. 36a ust. 2 u.o.d.o.:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych, w szczególności przez: a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie
w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania
dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 u.o.d.o.
(chodzi o dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych
ochroną), oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania się osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych7.
W odniesieniu do wyżej przedstawionych zadań
a.b.i. należy zwrócić uwagę, że są one wyznaczone ustawowo w katalogu zawartym w art. 36a ust. 2 u.o.d.o.,
a następnie skonkretyzowane we wskazanych wcześniej
przepisach wykonawczych. Rodzaj pracy umówionej
a.b.i. oraz zakres szczegółowych czynności wchodzących w jego zakres jest zdeterminowany przede wszystkim przez przepisy prawa. Ustawodawca w art. 36a ust.
2 u.o.d.o. wymienia dwa główne zadania a.b.i., które
w przypadku zatrudnienia go na zasadach pracowniczych przesądzają o możliwości wyodrębnienia (określenia) rodzaju pracy umówionej: 1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i 2)
prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych
przez administratora danych. W typowej sytuacji pracownik zatrudniany jest zatem na stanowisku a.b.i. dla
wykonania tych dwóch zadań. Jednocześnie ze względu
na użyte sformułowania treść tych zadań może wymagać doprecyzowania. W przypadku zadania polegającego na zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych sam ustawodawca wskazuje dodatkowo na najważniejsze, wybrane czynności i działa-

nia, które w szczególności mają służyć realizacji zadania nadrzędnego (art. 36a ust. 2 u.o.d.o. pkt 1 ppkt a, b,
c). W tym przypadku zatem a.b.i. może być zobligowany np. w drodze poleceń pracodawcy do podejmowania
także innych, niewymienionych wprost w art. 36a ust.
2 u.o.d.o. czynności i działań, jeżeli w konkretnej sytuacji pozwolą one na zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u danego pracodawcy. Ponadto należy zgodzić się z poglądem, że użyte w treści art. 36a ust. 2 u.o.d.o. takie sformułowania,
jak „sprawdzanie” i „zapewnianie”, świadczą o tym, że
intencją ustawodawcy było podkreślenie, iż działania
a.b.i. nie mają mieć charakteru doraźnego, jednorazowego, ale ciągły i powtarzalny (Barta, Fajgielski, Markiewicz, 2015). Powyższe pozwala wpisać pełnienie
obowiązków a.b.i. w schemat zatrudnienia w ramach
stosunku pracy charakteryzującego się m.in. elementem ciągłości wykonywania pracy umówionej.
Jak już wspomniano, ustawodawca dopuszcza łączenie czynności i działań przypisanych a.b.i. z innymi obowiązkami, jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania zadań wynikających z art. 36a ust. 2 u.o.d.o. Można założyć, że sytuacja taka może mieć miejsce najczęściej w przypadku powoływania do dodatkowego pełnienia funkcji a.b.i. pracownika aktualnie pozostającego
w zatrudnieniu u danego pracodawcy. Specyfika zadań
a.b.i. może skłaniać do łączenia tej funkcji z zadaniami
związanymi z obsługą systemu informatycznego u danego pracodawcy (np. administrator systemu informatycznego) lub ochroną jakiejś kategorii informacji poufnych
przetwarzanych w związku z działalnością danego pracodawcy (np. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zob. Drozd, 2004) czy innymi zadaniami skoncentrowanymi na zapewnieniu przestrzegania określonych
procedur (np. pełnomocnik ds. jakości). Należy zgodzić
się z wyrażonym w literaturze poglądem, zgodnie z którym trudno abstrakcyjnie przesądzać o tym, czy wykonywanie innych obowiązków może naruszyć prawidłowe
wykonywanie zadań a.b.i., a ocena w tym zakresie powinna być dokonywana w konkretnym przypadku,
z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności faktycznych (Barta, Fajgielski, Markiewicz, 2015).

Pozycja organizacyjna
administratora bezpieczeństwa
informacji w zakładzie pracy
Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wyznaczają szczególną pozycję organizacyjną a.b.i.
w strukturze podmiotu, w którym są przetwarzane
dane osobowe. Zgodnie z jej art. 36a ust. 7 administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub
osobie fizycznej będącej administratorem danych.
Ponadto, zgodnie z art. 36a ust. 8 u.o.d.o. administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego
przypisanych mu zadań. Administrator bezpieczeństwa informacji powinien być zatem zatrudniony co
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najmniej na wyodrębnionym stanowisku pracy. Odpowiednie może tu być znane z nomenklatury stosowanej w schematach organizacyjnych przedsiębiorstw
stanowisko samodzielnego specjalisty. W przypadku,
gdy obok a.b.i. zostają powołani także jego zastępcy,
możliwe będzie stworzenie wyodrębnionej komórki
organizacyjnej, której kierownikiem jest sam a.b.i.
Można uznać, że dodatkowe powierzenie a.b.i. zarządzania personelem wyspecjalizowanej komórki bezpieczeństwa danych osobowych co do zasady nie będzie naruszało prawidłowego wykonywania jego zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wyodrębnianie organizacyjne a.b.i.
powinno się wiązać z wyraźnym przypisaniem mu
w dokumentacji organizacyjnej zakładu pracy (np.
w schemacie organizacyjnym, regulaminie organizacyjnym, procedurach obiegu dokumentów, procedurach zapewnienia jakości, opisach stanowisk pracy
i — oczywiście — w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych) uprawnień służących do
realizacji jego zadań. W każdym z opisanych wyżej
przypadków pracodawca zapewnia a.b.i. środki niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego
przypisanych mu zadań. Moim zdaniem należy przyjąć szerokie rozumienie owych „środków”, tj. wyodrębnienie odpowiednich środków finansowych na
działalność a.b.i., przydział zastrzeżonego wyłącznie
dla a.b.i. odpowiednio zabezpieczonego pomieszczenia (pomieszczeń) pozwalającego na zapewnienie
stosownej do poziomu zagrożeń poufności wykonywania jego zadań oraz dostarczenie urządzeń i narzędzi ( szczególności sprzętu informatycznego z odpowiednim oprogramowaniem) stosownych do wykonywanych zadań. Przy dużej skali przetwarzania danych
osobowych u danego pracodawcy właściwe może być
nie tylko powołanie zastępcy/zastępców a.b.i., ale
także zapewnienie dodatkowego personelu pomocniczego. Co istotne, w związku z obowiązkiem zapewnienia niezbędnych środków na działania a.b.i. powyższe działania pracodawcy mają służyć zrealizowaniu prawem określanego celu, jakim jest zapewnienie
niezależnego wykonywania zadań a.b.i.
Autonomiczną pozycję organizacyjną a.b.i. można
porównać do przypadku innych funkcji (stanowisk
pracy) wyodrębnianych w strukturze niektórych podmiotów ze względu na wykonywanie w ich ramach
pewnych szczególnych, określonych przez prawo zadań. W literaturze zwraca się uwagę na podobieństwo
sytuacji a.b.i. oraz audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Barta, Fajgielski,
Markiewicz, 2015). Zgodnie z art. 280 ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r.
poz. 885) kierownik komórki audytu wewnętrznego
podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki,
a w urzędzie administracji rządowej, w którym tworzy
się stanowisko dyrektora generalnego urzędu, dyrektorowi generalnemu w zakresie określonym odrębnymi ustawami. Ustawodawca nakłada ponadto na jednostkę sektora finansów publicznych obowiązek zapewnienia warunków niezbędnych do niezależnego,
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obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnienia organizacyjnej odrębności komórki audytu wewnętrznego oraz ciągłości prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce
(art. 282 ust. 1 ustawy). Określa także podstawowe
uprawnienia audytora służące wykonaniu jego zadań
(np. prawo wstępu do pomieszczeń jednostki i wglądu
do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz
do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem
jednostki, art. 282 ust. 2 ustawy) oraz — co istotne —
wprost obliguje pracowników danej jednostki do
współdziałania z audytorem wewnętrznym w toku wykonywania jego zadań (art. 282 ust. 2 ustawy). Pozycję organizacyjną a.b.i. można także porównać do pozycji
pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 182,
poz. 1228 ze zm.) w wykonaniu zadań określonych
przez tę ustawę (w jej art. 15) ma organizacyjnie
w sposób bezpośredni podlegać kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Warto
także zauważyć, że pozycja organizacyjna a.b.i. jest
ukształtowana podobnie do pozycji niektórych pracowników wykonujących tzw. wolne zawody w ramach
stosunku pracy. I tak radca prawny, rzecznik patentowy czy doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy ma zajmować stanowisko samodzielne, podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej/kierownikowi podmiotu zatrudniającego8. Funkcją takiego a nie innego ukształtowania ich
pozycji organizacyjnej w zakładzie pracy jest zagwarantowanie im niezależności i samodzielności w wykonywaniu czynności zawodowych w przypadku wykonywania danego zawodu w ramach stosunku pracy.

Pracownicze obowiązki administratora
bezpieczeństwa informacji
W świetle prowadzonych wyżej rozważań w strukturze
obowiązków pracownika wykonującego samodzielną
pracę na stanowisku a.b.i. dominuje obowiązek spełniania zadań wchodzących do zakresu pracy umówionej. Jak wskazano wyżej, zadania te wynikają co do
zasady z przepisów prawa. Zadania te — jako wchodzące w zakres pracy umówionej — pracownik zatrudniony jako a.b.i. ma wykonywać pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym. W związku z tym wyjaśnienia wymaga
zakres podporządkowania pracownika-a.b.i. poleceniom pracodawcy dotyczącym pracy. Analizowaną
wcześniej niezależność organizacyjną a.b.i. i jego bezpośrednie powiązanie z kierownikiem jednostki organizacyjnej należy rozpatrywać przede wszystkim
w kontekście zapewnienia mu samodzielności i swobody w realizacji prawem określonych zadań oraz zabezpieczenia go przed próbami wpływania na jego
działania ze strony innych pracowników, zwłaszcza
zajmujących stanowiska hierarchicznie wyższe
w strukturze danego podmiotu. Trzeba jednak pamiętać, że przy realizacji niektórych kluczowych zadań
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a.b.i. ma działać samodzielnie, w oparciu o zasady
i procedury określone przez prawo, zachowując tym
samym również pewien poziom niezależności względem kierownika jednostki organizacyjnej, w której
jest zatrudniony. Tytułem przykładu ilustrującego zakres autonomii merytorycznej a.b.i., należy wskazać
jedno z kluczowych przypisanych mu zadań, które ma
polegać na sprawdzaniu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych9. W ramach realizacji tego zadania a.b.i.,
zgodnie z przepisami § 3 ust. 1–2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa
informacji, ma dokonywać między innymi sprawdzeń
zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Występują one
w trzech formach: sprawdzeń planowych, doraźnych
oraz zleconych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych ma się więc odbywać
typowo na podstawie planu sporządzanego przez
a.b.i. i przedstawionego administratorowi danych nie
później niż na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia
okresu objętego planem (§ 3 ust. 5 rozporządzenia)10.
Przygotowanie tego planu należy zatem do kompetencji a.b.i., który sporządza go samodzielnie, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu11. Plan ten jest jedynie
przedstawiany pracodawcy (administratorowi danych
osobowych). Uzyskuje on zatem wgląd do niego, pozyskując tym samym informacje o działaniach planowanych samodzielnie przez a.b.i. Należy podkreślić, że
przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania
akceptacji pracodawcy — administratora danych osobowych dla przedstawionego planu sprawdzeń. Sprawdzenie doraźne z kolei powinno być przeprowadzone
niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez a.b.i.
o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia (§ 3 ust. 7 rozporządzenia). Pracownik zatrudniony na stanowisku
a.b.i. ma zatem prawo i obowiązek reagować w takich
sytuacjach samodzielnie, podejmując z własnej inicjatywy odpowiednie dla danej sytuacji działania. Sprawdzenie dla GIODO powinno być z kolei przeprowadzane
kiedy zwróci się o to sam Generalny Inspektor, wskazując jednocześnie zakres i termin sprawdzenia (art. 19b
u.o.d.o.)12. W przypadku sprawdzeń doraźnych oraz
zleconych przez GIODO pracownik-a.b.i. ma jedynie
obowiązek zawiadomić pracodawcę o rozpoczęciu takiego sprawdzenia przed podjęciem pierwszej czynności
wchodzącej w jego zakres (§ 3 ust. 8 rozporządzenia).
Tak więc pracodawca jedynie przyjmuje do wiadomości
fakt rozpoczęcia ww. sprawdzeń. W przypadku kolejnego zadania a.b.i. polegającego na prowadzenia rejestru
zbiorów danych osobowych przepisy rozporządzenia
z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbio-

rów danych określają szczegółowo sposoby postępowania a.b.i. w toku realizacji tego właśnie zadania (§ 3–6
rozporządzenia). Z jednej strony pracownik jest więc
związany w wykonaniu tego zadania procedurą wynikającą z przepisów ww. rozporządzenia, z drugiej — pracodawca nie może ingerować swoimi poleceniami w jego działanie w sposób, który by naruszał tę procedurę13.
Należy zatem uznać, że w zakresie wykonywania
swoich zadań merytorycznych pracownik korzysta
z autonomii w granicach wyznaczanych przez przepisy
prawa. Powstaje pytanie, czy przypadek a.b.i. nie stanowi przykładu tzw. podporządkowania autonomicznego pracownika, a więc sytuacji, w której występuje
ograniczenie lub wyłączenie możliwości wpływania
przez pracodawcę na sposoby i metody wykonywania
przez pracownika pracy umówionej14. W odniesieniu
do powyższego należy podkreślić, że przepisy prawa
nie znoszą elementu porządkowania pracownika zatrudnionego jako a.b.i. Można natomiast się zgodzić,
iż w pewnym zakresie modyfikują jego treść. O ile zatem na przykład prawo gwarantuje a.b.i. niezależną
pozycję organizacyjną w strukturze zakładu pracy,
o tyle nadal pozostaje on podporządkowany poleceniem pracodawcy w zakresie odnoszącym się do aspektów miejsca i czasu pracy. Pracodawca nie może jednak naruszać tymi poleceniami niezależności a.b.i.
w wykonywaniu jego zadań. W analizie relacji zachodzącej między pracownikiem-a.b.i. a pracodawcą należałoby stwierdzić przede wszystkim, że brakuje przepisu, który — jak to ma miejsce w przypadku radcy
prawnego, rzecznika patentowego i doradcy podatkowego — zakazywałby wprost pracodawcy wiązania
pracownika zatrudnionego na stanowisku a.b.i. poleceniami dotyczącymi wykonywania przypisanych mu
prawem zadań15. Brak regulacji prawnej tego typu nie
wyklucza jednak możliwości uznania, że w przypadku
zatrudnienia na stanowisku a.b.i. pracownik korzysta
w relacjach z pracodawcą z pewnego poziomu autonomii w odniesieniu do sposobów i metod wykonywania
pracy umówionej. W konkretnej sytuacji taka autonomia pracownika mogłaby wynikać także z przepisów
nakazujących mu spełnianie czynności wchodzących
w zakres pracy umówionej osobiście, w sposób samodzielny i niezależny merytorycznie16. W przypadku
a.b.i. to ustawodawca określa zdania, dla wykonania
których zatrudnia się pracownika na tym stanowisku.
Można zatem przyjąć, że pracownik związany jest
w pierwszym rzędzie powinnością wykonywania w ramach pracy umówionej właśnie tych, a nie innych zdań
— i to wykonywania ich w wielu przypadkach w sposób
z góry określony w przepisach prawa. W przypadku zatrudnienia pracownika na stanowisku a.b.i. pracodawca może więc wydawać mu wyłącznie polecenia służące konkretyzacji zadań przewidzianych przez prawo —
o ile organizacja i sposób ich wykonywania nie zostały
już określone w przepisach prawa. W wykonywaniu
swoich zadań merytorycznych pracownik zatrudniony
jako a.b.i. podporządkowany jest zatem co do zasady
przepisom prawa, zaś pracodawca nie może ingerować
w działania podejmowane przez niego w oparciu

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE 12/2016

21

PiZS 12_2016.qxd

14-12-2016

11:57

Page 22

o przepisy prawa. Sytuacja taka była dostrzegana
w orzecznictwie. Jak zauważył NSA w wyroku z 20
grudnia 2005 r., II FSK 114/05 (Lex nr 194937), zadania nie muszą być zlecane pracownikowi przez pracodawcę, a wystarczy, że będą wynikać z przepisów regulujących funkcjonowanie podmiotu, w którym zatrudniony jest dany pracownik. Polecenie pracodawcy nakazujące a.b.i. wykonanie zadania wynikającego
z przepisów prawa w sposób z nimi niezgodny naruszałoby art. 100 § 1 k.p. Ponieważ ustawodawca określa
przykładowo najważniejsze (w szczególności) zadania
a.b.i. mające na celu zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, pracodawca może wydawać mu także inne polecenia (wyznaczać inne
zadania), jednak pod warunkiem, iż będą one służyć
realizacji tego zdania, nie ograniczając przy tym jego
niezależności. Stosowne wydaje się w konsekwencji
stwierdzenie, że pracownik zatrudniony jako a.b.i. wykonuje pracę samodzielną, a podejściem właściwym do
włączania go w schemat pracy skooperowanej w danym zakładzie jest współdziałanie pracodawcy i pracownika. Dlatego też obok tak ujmowanej powinności
wykonywania poleceń pracodawcy dotyczących pracy
należy wyróżniać opisowo ujmowany obowiązek
współdziałania z pracodawcą w realizacji zadań służących zabezpieczeniu danych osobowych u niego przetwarzanych17. Przypisanie pracownikowi zatrudnionemu jako a.b.i. określonych, wynikających z przepisów
prawa zadań oraz podanie w nich sposobów ich wykonywania nie wyłącza go całkowicie w procesie ich realizacji spod kierownictwa pracodawcy. Akcent powinien być jednak przesunięty na przekazywanie i wymianę informacji oraz konsultowanie działań podejmowanych w obszarze zdefiniowanych przez prawo zadań a.b.i. Znaczenie takich zachowań dla osiągnięcia
celu zatrudnienia a.b.i. wzmacnia to, że także pracodawca jako administrator danych osobowych jest podmiotem zobowiązanym przez ustawę o ochronie danych osobowych do zapewnienia bezpieczeństwa tym
danym, a powołanie a.b.i. jest jednym z jego przewidywanych przez prawo działań mających na celu zapewnienie tego bezpieczeństwa.
Z kolei dla właściwego odczytania treści obowiązku
sumienności i staranności pracownika będącego a.b.i.
konieczne jest odniesienie się do technicznych (instrumentalnych) reguł postępowania mających na celu fizyczne, informatyczne i organizacyjne bezpieczeństwo
danych osobowych18. Ponieważ na pracodawcy jako administratorze danych osobowych ciąży obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną (art. 36 ust. 1 u.o.d.o.19), należyte
spełnianie wyznaczonych przez prawo zadań przez pracownika zatrudnionego jako a.b.i. będzie stanowiło wyraz realizacji obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 39
ust. 2 u.o.d.o. osoby, które zostały upoważnione przez
administratora danych osobowych do przetwarzania
danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane
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osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Dla efektywnego wykonywania swoich zadań, w szczególności
w sferze nadzoru na zabezpieczeniem danych osobowych, pracownik zatrudniony jako a.b.i. powinien dysponować statusem osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych. W konsekwencji będzie na nim ciążyć,
zgodnie z art. 100 § 2 pkt 5 k.p., powinność przestrzegania tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia, jako tajemnicy określonej w odrębnych
przepisach. Spełnianie przez a.b.i. tego obowiązku powinno być ujmowane również w powiązaniu z realizacją
obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy — zachowując tajemnicę danych osobowych, jako jedną z tajemnic określonych w odrębnych przepisach, chroni on
dobro zakładu pracy i szerzej dobro pracodawcy, podtrzymując tym samym stan zaufania do niego ze strony
rozmaitych kategorii podmiotów publicznych (w tym
w szczególności zapewniając pozytywną ocenę ze strony GIODO) i prywatnych, przede wszystkim osób fizycznych, których dane są przez tego pracodawcę przetwarzane (Borowicz, 2013).

Uwagi podsumowujące
W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych należy stwierdzić, że w przypadku a.b.i. mamy do czynienia
z ukształtowanym przez przepisy prawa wewnętrznie
spójnym zbiorem czynności (zadań) społecznie użytecznych, wymagających określonych kwalifikacji
(wiedza i/lub umiejętności), które mają być wykonywane w sposób systematyczny i osobisty przez indywidualną osobę fizyczną. Jak należy domniemywać, regułą jest realizowanie tych czynności na zasadach odpłatnych, np. za wynagrodzeniem, w ramach stosunku
pracy. W świetle powyższego trzeba uznać, że w sytuacji wykonywania zadań a.b.i. w ramach stosunku pracy zostają spełnione przyjmowane w literaturze cechy
definicyjne zawodu jako takiego (Wojtczak, 1999)20.
Zawód a.b.i. jest zawodem poddanym regulacji prawnej. Analiza sposobu, w jaki został on skonstruowany,
pozwala dostrzec pewne jego podobieństwa do kategorii tzw. zawodów regulowanych. Jak wskazano wyżej, zawód a.b.i. może wykonywać wyłącznie osoba
spełniająca wymagania określone prawem. Obejmują
one: pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, niekaralność za umyślne przestępstwo. Kluczowe dla wyodrębnienia zawodu a.b.i. czynności zawodowe są określone przez przepisy prawa. Zgodnie zaś
z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2016 r.
poz. 65) zawodem regulowanym jest zespół czynności
zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione
od posiadania określonych w przepisach regulacyjnych formalnych kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tych czynności zawodowych oraz — o ile jest to
wymagane — od spełnienia innych warunków okre-
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ślonych w tych przepisach (art. 5 pkt 4 ustawy). Należy rozważyć, czy art. 36a pkt 5 u.o.d.o. wraz z przepisami określającymi zadania a.b.i. i sposoby realizacji
tych zadań stanowią w tym zakresie przepisy regulacyjne w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Można przyjąć, że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze wskazując zdania a.b.i. oraz jego pozycję
organizacyjną określają tym samym warunki wykonywania tego zawodu. Należy jednak zwrócić uwagę, że
o ile przepisy art. 36a ust. 5 u.o.d.o. określają wymagania kwalifikacyjne, od spełnienia których jest uzależnione wykonywanie zawodu a.b.i., o tyle brakuje
w nich wskazania formalnych kwalifikacji w rozumieniu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
Zgodnie z jej art. 5 pkt 1 kwalifikacjami formalnymi
są kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem,
świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym posiadanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności
i kompetencji do wykonywania zawodu albo działalności, jakimi powinna się ona legitymować, warunkujących dopuszczenie danej osoby fizycznej do wykonywania zawodu. Oznacza to, że w przypadku a.b.i. nie
jest spełniona definicja zawodu regulowanego z art. 5
pkt 4 tej ustawy, zaś art. 36a ust. 5 u.o.d.o. wraz
z przepisami określającymi zadania a.b.i. i sposoby realizacji tych zadań nie stanowią przepisów regulacyjnych w rozumieniu tej ustawy. W konsekwencji należy
uznać, że zawód a.b.i., mimo poddania go regulacji
prawnej, nie jest jednak zawodem regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Można go określić jako zawód częściowo regulowany lub zawód regulowany niepełny.
Należy uznać, że w przypadku a.b.i. mamy do czynienia z zawodem samodzielnym, gdzie podstawowe obowiązki pracownika wyznaczające rodzaj pracy umówionej wraz ze sposobami ich wykonywania wyznaczone są
przez przepisy prawa. Pracownik zatrudniony jako a.b.i.
zobowiązany jest zatem do przyjęcia określonego sposobu wykonywania czynności, co w konsekwencji przekłada się na znaczny stopień autonomii zarówno organizacyjnej, jak i merytorycznej tak w relacjach z innymi
pracownikami jak i pracodawcą. Ten ostatni zaś zobowiązany jest do podejmowania określonych prawem
działań chroniących niezależność a.b.i.
Niezależność, jako cecha charakteryzująca wykonywanie zawodu a.b.i., jest akcentowa wprost w przepisach prawa. Z jednej strony zatem minister właściwy
do spraw informatyzacji, określając w drodze rozporządzenia tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a i b, ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.,
był zobowiązany uwzględnić obok zapewnienia prawidłowości realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji konieczność zapewnienia niezależności i organizacyjnej odrębności w wykonywaniu przez
niego zadań (art. 36a ust. 9 u.o.d.o.). Z drugiej strony
pracodawca jako administrator danych osobowych zo-

bowiązany jest zapewnić środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań (art. 36a ust. 8 u.o.d.o.). Sytuacja prawna pracownika zatrudnionego jako a.b.i. stanowi ilustrację poglądu, zgodnie z którym pracownicze podporządkowanie
nie musi być utożsamiane z osobistą zależnością wykonawcy pracy od przełożonego. Może ono bowiem
przyjmować także postać związania go określonymi zadaniami (w przypadku a.b.i. wynikającymi z przepisów
prawa), do których realizacji jest on zobowiązany
w trakcie świadczenia pracy na rzecz podmiotu zatrudniającego. W konsekwencji następuje tu istotne ograniczenie podporządkowania dyrektywnego takiego
pracownika (Duraj, 2011). Pracodawca zatrudniający
a.b.i. zachowuje zaś nieuszczuplone kierownicze
uprawnienia dyscyplinarne, reglamentacyjne i dystrybutywne, jednak podczas korzystania z tych uprawnień
musi uwzględniać nakaz poszanowania niezależności
tego pracownika.

1

Nowelizację wprowadzono ustawą z 7 listopada 2014 r.
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, DzU
z 2014 r. poz. 1662.
2 Chodzi o zadania określone w art. 36a ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.,
z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a u.o.d.o.
3 Zob. także internetowy słownik języka polskiego,
http://sjp.pwn.pl/szukaj/powołanie.html (dostęp 6.05.2016 r.).
4 R. Borek-Buchajczuk rozróżnia przypadki powołania nietypowego, jako obejmującego sytuacje, w których treść stosunku pracy pracownika powołanego jest uregulowana w sposób
odbiegający od modelu kodeksowego oraz odbiega od modelu powołania pozornego, w którym objęcie przez powołanego
powierzanego mu stanowiska lub funkcji wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy — ale na innej podstawie niż powołanie,
lub też w ogóle nie wiąże się z zatrudnieniem pracowniczym.
Obydwa pojęcia powołania nietypowego oraz powołania pozornego autorka ta obejmuje szerszym terminem — powołania niewłaściwego (Borek-Buchajczuk, 2011, s. 28).
5 Przy czym w przypadku podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 2 chodzi o te z nich, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zob. art. 3 ust. 2 in fine
u.o.d.o.
6 Przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć szeroko
— zgodnie z art. 7 pkt 2 u.o.d.o. rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych.
7 Z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1
u.o.d.o. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 2 u.o.d.o. z obowiązku
rejestracji zbiorów danych zwolnieni są administratorzy danych: 1) zawierających informacje niejawne; 1a) które zostały
uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych
przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynno-
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ści; 2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym; 2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 2b) przetwarzanych
przez właściwe organy na potrzeby udziału Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym
Systemie Informacyjnym; 2c) przetwarzanych przez właściwie
organy na podstawie przepisów o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej; 3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego;
4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się;
5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych,
obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika
patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;
6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów
do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego; 7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności; 8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej; 9) powszechnie dostępnych; 10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego; 12) przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów
informatycznych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane,
o których mowa w art. 27 ust. 1 (chodzi o kategorię wymienionych w tym przepisie tzw. wrażliwych danych osobowych).
8 Zob. art. 9 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU z 2015 r. poz. 507). Warto dodać, że zgodnie z art.
9 ust. 3 tej ustawy w organie państwowym lub samorządowym
radca prawny wykonuje pomoc prawną w komórce lub w jednostce organizacyjnej, w biurze, w wydziale lub na wyodrębnionym stanowisku do spraw prawnych podległym bezpośrednio kierownikowi tego organu. W organie państwowym radca
prawny może być zatrudniony także w innej wyodrębnionej
komórce lub jednostce organizacyjnej i podlegać jej kierownikowi. Zob. także art. 4 ust. 4 ustawy z 11 kwietnia 2001 r.
o rzecznikach patentowych (DzU z 2011 r. nr 155, poz. 925);
art. 31 ust. 1a ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU z 2011 r. nr 41, poz. 213 ze zm.).
9 W literaturze wskazuje się, że zakres tego sprawdzania jest
bardzo rozległy, gdyż obejmuje całokształt przepisów o ochronie danych osobowych, a więc nie tylko przepisy komentowanej ustawy, ale także przepisy rozporządzeń wykonawczych do
ustawy, jak i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w innych ustawach (zob. Barta, Fajgielski, Markiewicz, 2015).
10 Plan sprawdzeń powinien być przygotowany przez administratora bezpieczeństwa informacji na okres nie krótszy niż
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kwartał i nie dłuższy niż rok, a obejmować co najmniej jedno
sprawdzenie (§ 3 ust. 5 rozporządzenia).
11 W planie sprawdzeń a.b.i. powinien uwzględnić w szczególności zbiory danych osobowych i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz konieczność weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z zasadami przetwarzania i ochrony danych określonymi w ustawie
o ochronie danych osobowych.
12 GIODO może jednak zwrócić się o dokonanie sprawdzenia
jedynie do takiego a.b.i., który został wpisany do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji.
13 Należy przyjąć, że pracodawca działając jako administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach,
sposobach i metodach przetwarzania danych osobowych, zachowuje w zakresie sposobów prowadzenia rejestru zbioru
danych osobowych jedynie prawo wpływania na formę tego
rejestru (papierową czy elektroniczną — § 2 ust. 2 rozporządzenia).
14 Jak ujmuje to np. L. Mitrus, w przypadku podporządkowania autonomicznego chodzi o sytuację, w której pracodawca
określa czas pracy i wyznacza zadanie, ale nie ingeruje bezpośrednio w sposób wykonywania obowiązków. Innymi słowy,
pracownik realizuje cele wskazane przez podmiot zatrudniający, ale jednocześnie przysługuje mu margines swobody w zakresie sposobu wykonania zadań, najważniejszym miernikiem
oceny takiego pracownika jest osiągnijcie założonych rezultatów. Jednocześnie zdaniem tego autora taka organizacja pracy może być stosowana tylko do niektórych kategorii pracowników, np. tych, którzy wykonują zawody wymagające daleko
idącej samodzielności (np. zawody twórcze). Pod uwagę należy brać także usytuowanie konkretnego pracownika w strukturze organizacyjnej zakładu pracy — im wyżej w hierarchii
usytuowany jest pracownik, tym mniejszy jest zakres jego podporządkowania (Mitrus, 2011, s. 126–127).
15 Zob. art. 13 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zgodnie z którym radca prawny nie jest związany poleceniem co do treści opinii prawnej, czy też art. 9 ust. 4 tej ustawy, zgodnie z którym radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej; zob. też art. 11 ust. 4 ustawy z 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, zgodnie z którym rzecznik patentowy nie
może być związany poleceniem służbowym co do treści wydawanej opinii lub porady, oraz art. 27 ust. 1b ustawy z 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym, zgodnie z którym doradca
podatkowy nie jest związany poleceniem co do treści udzielanych porad, opinii lub wyjaśnień.
16 Tytułem przykładu wskazać tu można przepisy dotyczące
wykonywania czynności zawodowych przez lekarzy czy pielęgniarki i położne — zob. np. art. 42 ustawy z 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2011 r. nr 277,
poz. 1634), zgodnie z którym lekarz orzeka o stanie zdrowia
określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach,
lub art. 43 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym lekarz może
stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań
i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych
przepisach. Zob. też art. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DzU nr 174, poz. 1039 ze zm.),
zgodnie z którym zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi (przy czym odpowiednie
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przepisy prawa określają zakres ich samodzielności zawodowej w odniesieniu do poszczególnych czynności zawodowych).
17 Odpowiednio należy uznać, że także obowiązkiem pracodawcy jest współdziałanie ze swoim a.b.i. w celu zabezpieczenia tych danych.
18 Zob. np. załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych opisujący organizacyjne, fizyczne, techniczne i informatyczne środki bezpieczeństwa na różnych poziomach bezpieczeństwa danych osobowych.
19 Zgodnie z art. 36 ust. 1 in fine u.o.d.o. wyraża się ten obowiązek w szczególności w zabezpieczeniu danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
20 I tak np. zdaniem K. Wojtczak zawodem jest osobiste wykonywanie wewnętrznie spójnego zbioru czynności (zadań)
społecznie użytecznych, wymagających określonych kwalifikacji (wiedza i/lub umiejętności), systematycznie i odpłatnie,
na podstawie i w granicach obowiązującego porządku prawnego (Wojtczak, 1999, s. 50). Zgodnie zaś z definicją wynikającą z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27
kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU
nr 82, poz. 537) zawodem jest zbiór zadań (zespół czynności)
wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywany stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagający odpowiednich kwalifikacji (wiedzy
i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie tak rozumianego zawodu ma stanowić źródło
dochodów.
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Zgoda pracownika na pobieranie
i przetwarzanie danych biometrycznych
a brak równowagi stron stosunku pracy
The workers agreement to the collection and processing
of biometric data and the imbalance of parties
of the employment relationship
Michał Bąba
adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Społecznej,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
Streszczenie Zagadnienie, czy brak równowagi stron stosunku pracy faktycznie może stawiać pod znakiem
zapytania dobrowolność w wyrażeniu przez pracownika zgody na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych, a w konsekwencji czy „zależność pracownika od pracodawcy” jest stanem, który ex definitione stale zakłóca przejawy woli pracownika, budzi ciągłe kontrowersje, jak i rozbieżności interpretacyjne. Zdaniem autora zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie dotyczących go danych biometrycznych dotyczy sfery, w której pracownicze podporządkowanie nie odgrywa jakiejkolwiek roli, w której wzajemne relacje stron stosunku pracy są oparte na pełnej ich równości wobec siebie, w ramach której z uwagi na przysługujące pracownikowi prawo do autonomii informacyjnej może on swobodnie decydować
o zakresie i zasięgu udostępniania pracodawcy informacji o swojej osobie.
Słowa kluczowe: dane biometryczne, autonomia informacyjna, dane osobowe pracowników, zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, podporządkowanie pracownicze.
Summary The question whether the lack of balance between the parties to an employment relationship can in
fact call into question the voluntary nature of an employee's expression of its consent to the collection and
processing of biometric data and as a consequence is "the dependence of the employee on the employer" a
condition that by definition constantly interferes with the manifestations of the employee's will, raises continuous
controversy, as also discrepancies in interpretation. In this paper I am trying to demonstrate that the employee's
consent to the collection and processing of biometric data applies to the sphere in which employee
subordination plays no role whatsoever, the sphere in which mutual relations of the parties to an employment
relationship are based on their full equality before each other under which due to the employee's right to
autonomy of information it can freely decide on the scope and extent of making its personal information
available to the employer.
Keywords: biometric data, autonomy of information, employee personal information, consent to the processing
of personal data, employee subordination.

Stanowisko sądów
administracyjnych oraz NSA
Sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny braku swobody i dobrowolności wyrażenia woli pracownika konsekwentnie i jednomyślnie upatrują wyłącznie w istniejącym zewnętrznym stanie „zależności
pracownika od pracodawcy”, a zatem wszelką inicjatywę pracodawcy („na jego prośbę”) traktują jako przymuszanie pracownika do zajęcia pożądanego przez pracodawcę stanowiska. Zależność pracownika od pracodawcy uważa się więc za przyczynę sprawczą braku swobody i dobrowolności w wyrażaniu woli pracownika
(wyrok WSA w Warszawie z 20 czerwca 2011 r., II
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SA/Wa 719/11; wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca
2010 r., II SA/Wa 151/10; wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r.,
I OSK 249/09; wyrok NSA z 6 września 2011 r., I OSK
1476/10; odmiennie zob. wyrok WSA w Warszawie
z 27 listopada 2008 r., II SA/Wa 903/08). Jak konsekwentnie sądy administracyjne oraz NSA podkreślają
w swych judykatach, ze względu na tę właśnie okoliczność ustawodawca miał ograniczyć przepisem art. 221
k.p. katalog danych, których pracodawca może żądać
od pracownika.
Rozumowanie to możemy przedstawić na podstawie
prostego schematu: ponieważ w stosunku pracy nie występuje dobrowolność, swoboda wyrażania woli przez
pracownika, ustawodawca wyznaczył w sposób zupełny
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i wyczerpujący katalog danych osobowych, których
ujawnienia pracodawca może żądać od pracownika.
Według zapatrywania sądów administracyjnych i NSA
wyłącznie ten aspekt miał stanowić o motywie działania
ustawodawcy. Przepis art. 221 k.p. ma więc chronić pracowników, którzy ze względu na istnienie stosunku pracy, tylko przez sam fakt istnienia tej więzi stają się podmiotami niedysponującymi zdolnością do samostanowienia w sferze przysługującej im autonomii informacyjnej, a ustanowiony tym przepisem katalog miał tę
zdolność chronić przez wykluczenie potrzeby podejmowania przez nich jakichkolwiek decyzji, przez zniesienie
potrzeby wyrażania zgody, której i tak nie mogliby wyrazić w sposób dobrowolny i swobodny. Zaprezentowane wyżej stanowisko nie jest odosobnione (Fajgielski,
2007, s. 47; Kulesza, 2010, s. 85; Liszcz, 2004, s. 125).
Ujęcie to zakłada, że dobrowolność w wyrażaniu woli, a tym samym i swoboda w jej wyrażaniu, może występować wyłącznie pod warunkiem istnienia równowagi
w relacji stron stosunku prawnego w ogóle, że tylko pełna równość stron stosunku prawnego gwarantuje dobrowolność w wyrażaniu woli i swobodę w wyrażaniu
woli oraz że tylko pełna równość znosi przymus działania, a więc zależność.
Gdyby zatem iść tym tokiem rozumowania, należałoby przyjąć, że każdy akt woli, który pracownik wyraża
w warunkach ,,zależności” od pracodawcy, nie zależy
wyłącznie od niego samego, lecz jest de facto wynikiem
wpływu, jaki pracodawca wywiera na jego proces decyzyjny i przez to ów akt jest wadliwy, a w konsekwencji
pozorny, bowiem decyzja byłaby niewątpliwe inna, gdyby między stronami istniała pełna równowaga, wówczas
to i tylko wtedy proces decyzyjny pracownika byłby wolny od przymusu. Przyjmując ten pogląd nieuchronnie
zmierzamy do stwierdzenia, że każdy akt woli pracownika polegający na składaniu oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących może być nieważny, bo praktycznie nigdy nie
jest wolny, bo zawsze będzie istnieć jakieś bliżej nieokreślone zagrożenie, zawsze może powstać jakiś hipotetyczny stan obawy o to, co może spotkać pracownika.

Autonomia woli pracownika
a wykonywanie pracy
podporządkowanej
Podporządkowanie pracownika jest opisową zasadą
prawa pracy, która ułatwia ocenę sytuacji (pozycji) pracownika w stosunku pracy w fazie jego realizacji
(Liszcz, 2009, s. 159). Model zatrudnienia pracowniczego wymaga podporządkowania pracowników w procesie pracy woli kierownictwa podmiotu zatrudniającego.
Jego istnienie jest więc uzależnione od posiadania
przez pracodawcę uprawnień dyrektywnych względem
pracownika, w szczególności zaś kompetencji w zakresie konkretyzowania — w drodze wiążących poleceń —
obowiązków pracownika dotyczących świadczonej pracy. Pracodawca jako podmiot odpowiadający za organizację procesu pracy i ponoszący ryzyko jego realizacji
dysponuje władztwem nad pracownikami i ma zagwa-

rantowaną możliwość konkretyzacji — w drodze wiążących poleceń — obowiązków pracowniczych. Podległość poleceniom jest więc immanentną cechą pracowniczego podporządkowania (wyrok SN z 20 marca 1965 r.,
III PU 28/64, OSNCP 1965/9/157; wyrok SN z 22 stycznia 1970 r., II PR 298/69, niepubl.; wyrok SN z 22 grudnia 1998 r., I PKN 517/98, OSNP 1999/7/4 — wkładka;
wyrok SN z 2 września 1998 r., I PKN 293/98, OSNP
1999/18/582; wyrok SN z 6 października 1998 r., I PKN
389/98, OSNP 1999/22/718; wyrok SN z 12 stycznia 1999 r.,
I PKN 535/98, OSNP 2000/5/175; wyrok SN z 30 maja
2001 r., I PKN 429/00, OSNP 2003/7/174). Pracownicze
podporządkowanie jako konstytutywna cecha stosunku
pracy przenika całą więź łączącą pracownika z pracodawcą.
Relacji stron stosunku pracy nie można jednak sprowadzać wyłącznie do prostej zależności, w której podporządkowanie poleceniom pracodawcy ma determinować wszelkie postawy pracowników. Relacja ta ma charakter wieloaspektowy. W ramach stosunku pracy mamy do czynienia ze współistnieniem różnych form podległości pracownika. Obok tradycyjnego podporządkowania pracowniczego pojawia się podporządkowanie
autonomiczne, w którym samodzielność i kreatywność
pracowników pełni rolę wiodącą w opisie wzajemnej relacji stron stosunku pracy, w której pracownik realizuje
wprawdzie cele wskazane przez podmiot zatrudniający
w dalszym ciągu posiadający władzę kierowniczą nad
pracownikiem, ale jednocześnie przysługuje mu margines swobody w zakresie sposobu wykonania zadań. Organizacyjna zależność od pracodawcy ulega tu istotnemu ograniczeniu na rzecz zwiększenia samodzielności
i niezależności pracowników.
Zależność pracownika od pracodawcy nie ma więc
charakteru statycznego, lecz dynamiczny, wciąż ewoluuje. Podejmowanie decyzji i wyrażanie woli przez pracowników jest zatem częścią składową każdej z form
podległości, jest wpisane w istotę stosunku pracy.
Oddziaływanie na sferę decyzyjną pracownika, które
przecież może wynikać pośrednio z faktu pracowniczego podporządkowania, jest czymś oczywistym i przewidywalnym, czymś co wpisuje się w proces świadczenia
pracy, w jej organizację, bo wynika z faktu ponoszenia
przez pracodawcę ryzyka związanego z realizacją procesu pracy, ryzyka gospodarczego, osobowego oraz ciążącego na nim, pod rygorem sankcji kary, obowiązku zapewnienia prawidłowej organizacji pracy.
Autonomia woli istnieje nie tylko poza sferą pracowniczego podporządkowania (art. 23 ust. 1 ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU
z 2015 r. poz. 2135, dalej: u.o.d.o.), lecz również w ramach więzi pracowniczej1.
Choć cechą wspólną umów o zakazie konkurencji
jest to, że należą do kategorii zobowiązań opartych na
równości stron, to jednak nie można tracić z pola widzenia, że art. 1011 i art. 1012 k.p. należy traktować w kategoriach instrumentów prawnych, jakimi dysponuje pracodawca dla zabezpieczenia swoich istotnych interesów.
To jego inicjatywa przesądza o potrzebie i konieczności
zawarcia tych umów, na jego prośbę pracownik przystę-

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE 12/2016

27

PiZS 12_2016.qxd

14-12-2016

11:57

Page 28

puje do negocjacji, będąc formalnie stroną równorzędną, pod warunkiem zapewnienia mu możliwości prowadzenia pertraktacji w celu osiągnięcia kompromisu
w zakresie treści umowy, materialnie zaś uwikłaną
w więź, która oddziałuje na jego sferę motywacyjną i decyzyjną, albowiem stanowiące przedmiot tej więzi obowiązki pracownicze o charakterze ogólnym (art. 100
§ 2 pkt 4 k.p.) są poddawane na żądanie pracodawcy,
z jego inicjatywy, procesowi uszczegóławiania, który
przybiera ostatecznie kształt umowy bądź o zakazie
konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu, bądź porozumienia o ograniczeniu podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia
w postaci wprowadzenia odpowiedniego zakazu lub konieczności uzyskania zgody pracodawcy na podjęcie takiego zatrudnienia (działalności).
Podobnie jak w przypadku zgody na przetwarzanie
danych biometrycznych udzielanej na podstawie art. 23
ust. 1 u.o.d.o., tak i w przypadku zawierania umów o zakazie konkurencji cały proces inicjuje pracodawca.
O ile jednak w sytuacji omawianych tu umów pracodawca ma realny wpływ na ostateczny kształt postanowień
umownych, może z powodzeniem dyktować warunki,
może wręcz oczekiwać na zawarcie umowy o zaproponowanej przez siebie treści, i to pod sankcją rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem2, o tyle jego oddziaływanie na pracownika, któremu przedstawiono
propozycję podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych biometrycznych, w ogóle nie
występuje. Podporządkowaniem pracowniczym pracodawca nie może więc wywierać jakiegokolwiek nacisku
na pracownika, na jego sferę decyzyjną, nawet wówczas,
gdy sam inicjuje próbę osiągnięcia kompromisu w tym
zakresie, bowiem zgoda na przetwarzanie danych biometrycznych nie zmierza do uszczegółowienia jakichkolwiek ogólnych obowiązków pracowniczych, które byłyby zakotwiczone w pracowniczej więzi prawnej i które
wymagałyby konkretyzacji pod rygorem sankcji rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pracownikowi nie grozi więc jakakolwiek szkoda.
Zupełnie niezrozumiałe jest wobec tego stanowisko
upatrujące przyczyn braku swobody w wyrażeniu woli
przez pracownika mającego podjąć czy też podejmującego decyzję o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
biometrycznych w fakcie bycia ,,zależnym od pracodawcy”, skoro omawiane sytuacje (zawarcia umowy o zakazie konkurencji, zgody na przetwarzanie danych biometrycznych) łączy jedynie działanie z inicjatywy pracodawcy, zaś różnice są fundamentalne, bo tkwią w sposobie
wykorzystywania przez pracodawcę faktu pracowniczego podporządkowania dla potrzeb kształtowania pewnych postaw pracownika pożądanych z punktu widzenia
interesów pracodawcy, które w ten sposób są zabezpieczane. W przypadku umów o zakazie konkurencji podporządkowanie stanowi pewnego rodzaju instrument, za
pomocą którego pracodawca może realnie zabezpieczyć
swoje interesy — jest to więc działanie typowe i przewidywalne, wymuszając na pracowniku zawarcie umów
uprzednio wynegocjowanych przez równorzędne strony,
natomiast zgoda na przetwarzanie danych biometrycz-
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nych dotyczy sfery, w której pracownicze podporządkowanie nie odgrywa jakiejkolwiek roli. Nie jest ani przyczyną sprawczą inicjatywy pracodawcy, ani instrumentem do wywarcia nacisku na pracownika.
Jest oczywiste, że w stosunkach pracy nie ma pełnej
(absolutnej) nieskrępowanej swobody decydowania.
W pewnych sytuacjach pracodawca może wręcz wywierać presję na pracowniku, może stawiać go przed faktem dokonanym (np. art. 42 § 3 k.p.), w innych zaś musi oczekiwać na jego zgodę nie mogąc go do niczego
zmuszać (art. 91 § 1 k.p.), a zatem bez względu na fakt
podporządkowania. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do zgody wyrażanej w trybie art. 23 ust. 1 u.o.d.o.
Sam fakt istnienia zależności między pracownikiem
a pracodawcą nie oznacza istnienia przymusu po stronie
pracownika (Wujczyk, 2012, s. 172). Wynika z tego, że
pracodawca może niekiedy sugerować pracownikowi
określony, pożądany przez siebie sposób zachowania.
Nawet sugestia osób trzecich nie wyłącza przecież swobody powzięcia decyzji (wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z 20 sierpnia 2014 r., VI ACa 1180/13).
Gdyby przymus miał cechować pracownicze podporządkowanie, to każda decyzja lub każde wyrażenie woli pracownika przedsiębrane w warunkach pracowniczego podporządkowania mogłoby zostać uznane za nieważne. Ten tok rozumowania zakładający, że „wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika na
pobieranie i przetworzenie jego danych osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażania przez niego woli” (teza wyroku WSA w Warszawie z 18 czerwca
2010 r., II SA/Wa 151/10), ponieważ „osoba, której dane dotyczą, pozostaje w układzie podległości względem
podmiotu, któremu zgoda ma być udzielona” (teza wyroku NSA z 6 września 2011 r., I OSK 1476/10), a więc
„w układzie zależności” (teza wyroku NSA z 6 września
2011 r., I OSK 1476/10), prowadzi nieuchronnie do
wniosku, że „zależność pracownika od pracodawcy” pozwalająca pracodawcy inicjować pewne procesy decyzyjne, sugerując w ten sposób pracownikowi potrzebę zajęcia stanowiska w danej sprawie, jest stanem wyłączającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
Doszukiwanie się w istnieniu stosunku pracy przyczyny sprawczej braku swobody pracownika w wyrażeniu przez niego woli i podejmowania decyzji nie znajduje więc żadnego dogmatycznego uzasadnienia. Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie (wyrok SN z 27
lutego 2006 r., IV CSK 7/05), powzięcie decyzji i wyrażenie woli jest swobodne, gdy zarówno proces decyzyjny, jak i uzewnętrznienie woli nie zostały zakłócone
przez destrukcyjne czynniki wynikające z właściwości
psychiki czy procesu myślowego osoby składającej
oświadczenie woli. Dodatkowo wskazuje się, że stan wyłączający swobodę musi również wynikać z przyczyny
wewnętrznej, umiejscowionej w samym podmiocie składającym oświadczenie woli, a nie w sytuacji zewnętrznej
(wyrok SN z 27 lutego 2006 r., IV CSK 7/05), w jakiej ta
osoba została postawiona czy to przez kontrahenta, czy
przez inne osoby (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 stycznia 1992 r., I ACr 516/91), a zatem stan ten
jest niezależny od faktu bycia podporządkowanym pra-

12/2016 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO£ECZNE

PiZS 12_2016.qxd

14-12-2016

11:57

Page 29

codawcy czy faktycznej nierówności stron jakiegokolwiek innego stosunku prawnego. Zależności pracownika od pracodawcy nie można więc utożsamiać z brakiem możliwości dokonania przez pracownika nieskrępowanego wyboru sposobu postępowania, z istnieniem
przymusu złożenia przezeń oświadczenia woli o treści
oczekiwanej przez pracodawcę, w rozpatrywanym tu
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych biometrycznych. Pracownicze podporządkowanie
nie jest zatem stanem, który proces motywacyjny i decyzyjny pracownika ogranicza do tego stopnia, iż czyni
pracownika zupełnie bezwolnym.

Autonomia informacyjna pracownika
a jego podległość poleceniom
pracodawcy — próba ustalenia relacji
Konstytucja RP podobnie jak ustawa o ochronie danych osobowych gwarantuje każdemu prawo do zasadniczo samodzielnego stanowienia o ujawnianiu i używaniu przez jednostkę danych osobowych. Prawo to przysługuje każdemu niezależnie od rodzaju łączącej jednostkę relacji z innymi podmiotami. Podstawowe znaczenie należy przyznać woli osoby, której informacje
i dane dotyczą. Wola jednostki jest tym, co stanowi
o istocie autonomii informacyjnej, która sprowadza się
„do pozostawienia każdej osobie swobody w określeniu
sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie. Zasadą powszechnie przyjmowaną według takiego ujęcia jest
ochrona każdej informacji osobowej i przyznanie podstawowego znaczenia przesłance zgody osoby zainteresowanej na udostępnienie informacji” (wyrok TK z 12
listopada 2002 r., SK 40/02, OTK-A 2002/6/81).
Takie stanowisko pozostaje w zgodzie z poglądami
nauki prawa w tym zakresie. Jak bowiem podkreślono
w literaturze, cała koncepcja nowoczesnego podejścia
do sfery autonomii informacyjnej przyjmuje za punkt
wyjścia ochronę wszelkich danych osobowych i kryterium zgody jako podstawową przesłankę legalności ich
ujawniania (Safjan, 2002, s. 238). Autonomię informacyjną należy zatem rozumieć jako prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania
kontroli nad takimi informacjami, jeżeli znajdują się
w posiadaniu innej osoby (wyrok TK z 19 lutego 2002 r.,
U 3/01, OTK-A 2002/1/3). Autonomia informacyjna
chroni swobodę jednostki w określeniu sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie poprzez potwierdzenie
przysługującej jej zdolności do informacyjnego samostanowienia, której wyrazem jest możliwość udzielenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jej cofnięcia w każdym czasie.
Prywatność informacyjna jednostki przenika z jednakową mocą cały obowiązujący porządek prawny. Wyrażone w art. 51 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 23 ust. 1
i art. 7 pkt 5 u.o.d.o. prawo do samostanowienia informacyjnego jest realizowane w ramach każdej z gałęzi
prawa, a nie tylko w pewnych wybranych gałęziach prawa, czyli wybiórczo i fragmentarycznie, albowiem prawo to zasadza się na determinowanej przez wolną wolę

zdolności każdego do decydowania. Ustawodawca konstytucyjny uznał, iż każdy taką zdolność posiada, zaś wyrazem jej ochrony jest przyznanie w pierwszej kolejności jednostce prawa do decydowania o dotyczących jej
osoby informacjach, a nie ustawowo zakotwiczone żądanie ich ujawnienia przez podmiot uprawniony. Żądanie ujawnienia danych jest bowiem wyjątkiem od zasady autonomii informacyjnej, żądanie ujawnienia danych
co do zasady nie chroni jednostki, wręcz przeciwnie ingeruje w sferę jej imperium, jest przeciwieństwem niezależności informacyjnej. Pracownik nie staje się więc
przez sam fakt nawiązania stosunku pracy niezdolny do
swobodnego samostanowienia informacyjnego. Obowiązek ujawnienia danych osobowych nie znosi prawa
do samostanowienia w ogóle, lecz tylko w pewnym ściśle określonym jego fragmencie.
Wszędzie tam, gdzie zaczyna się autonomia informacyjna pracownika, kończy się jego podporządkowanie
pracodawcy. Autonomia informacyjna gwarantuje pracownikowi stan niezależności, w ramach którego może
on swobodnie decydować o zakresie i zasięgu udostępniania pracodawcy informacji o swojej osobie. Z jednej
strony przepis art. 221 k.p. narusza sferę prywatności
pracownika przez sam obowiązek ujawnienia na żądanie pracodawcy informacji wskazanych w tym przepisie,
z drugiej chroni on w tym zakresie prawo pracownika
do prywatności przed nieograniczonym gromadzeniem,
używaniem i przekazywaniem jego danych osobowych
pracodawcy właśnie poprzez wyznaczenie zakresu dozwolonej ingerencji pracodawcy w sferę informacyjnego
samostanowienia pracownika, modyfikując tym samym
w tym właśnie fragmencie sferę pracowniczego podporządkowania.
Żądanie pracodawcy ujawnienia danych osobowych
pracownika (konkretyzacja) ma charakter wtórny, następczy wobec ustawowego obowiązku ujawnienia danych osobowych. Staje się ono elementem podporządkowania pracowniczego dopiero gdy obowiązek ujawnienia
ściśle określonych danych zostanie uprzednio sformułowany w ustawie, uzyskując w ten sposób przymiot warunku gwarantującego autonomii informacyjnej jej ochronę,
a więc warunku w tym zakresie niezbędnego.
Jedynie zatem mający umocowanie w ustawie obowiązek ujawnienia informacji o sobie stanowi ograniczenie autonomii informacyjnej. Obowiązek ten w stosunku do pewnych tylko danych osobowych wprost wynika z art. 221 k.p. Tylko w tym wypadku instrumentem
oddziaływania będzie faktycznie pracownicze podporządkowanie. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy do
czynienia z autonomią informacyjną pracownika, strony
stosunku pracy są względem siebie równe. Pracownik
ma nie tylko prawo do samodzielnego decydowania
o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, ale także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się już w posiadaniu
pracodawcy (wyrok TK z 17 czerwca 2008 r., K 8/04).
Wyrazem autonomii i swobody wyrażania woli przez
pracownika jest nie tyle prawo do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ile niezbywalne,
przysługujące w każdym czasie prawo do jej cofnięcia.
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Zarówno kodeks pracy jak i ustawa o ochronie danych osobowych służą więc ochronie tej samej wartości — autonomii informacyjnej. Inaczej, jak wynika
z powyższego, są natomiast rozłożone akcenty tej
ochrony. O ile celem publicznoprawnej ochrony danych osobowych jest zagwarantowanie możliwości podejmowania decyzji w sferze informacji przez każdą
jednostkę, której te informacje dotyczą, a zarazem zapewnienie realizacji prawnie chronionego prawa jednostki do prywatności i intymności, o tyle na gruncie
stosunku pracy celem art. 221 k.p. jest jednoznaczne
wytyczenie granic możliwej ingerencji w tę sferę poprzez ,,poddanie” pewnego wycinka prawa do samostanowienia władzy (kontroli) pracodawcy, poddania
w pewnym tylko fragmencie woli pracownika absolutnej kontroli pracodawcy i wyłącznie w zakresie ściśle
określonych danych, jakich od kandydata lub pracownika może żądać.
Nie może zatem budzić jakichkolwiek wątpliwości,
że przepis art. 221 k.p. narusza sferę prywatności pracownika przez sam obowiązek ujawnienia na żądanie
pracodawcy informacji wskazanych w tym przepisie.
A skoro narusza sferę prywatności, skoro stanowi
ograniczenie autonomii informacyjnej pracownika
w tym jej fragmencie, to w żadnym wypadku nie może
być odczytywany jako chroniący pracownika przed
pracodawcą w zakresie, w jakim inicjuje on procedurę
dla wypracowania porozumienia co do udzielenia
zgody przez pracownika na przetwarzanie dotyczących go danych biometrycznych, a więc innych danych
niż wskazane w art. 221 k.p. W tym zakresie pracownikowi przysługuje bowiem konstytucyjnie chronione
prawo do nieujawniania informacji o charakterze danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Odmawianie pracownikom prawa
do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest nie do pogodzenia z prawem do samostanowienia i stanowi w istocie ograniczenie autonomii informacyjnej, albowiem de facto pozbawia pracownika
prawa do swobodnego ingerowania w sferę jego niezależności, a więc w prawo do samostanowienia, w ramach którego ,,jednostka może decydować o zakresie
i zasięgu udostępniania i komunikowania innym osobom informacji o swoim życiu” (orzeczenie TK z 24
czerwca 1997 r., K 21/96, OTK ZU 1997/2/23). Istota
autonomii informacyjnej każdego człowieka sprowadza się do pozostawienia każdej osobie swobody
w określeniu sfery dostępności dla innych wiedzy o sobie (wyrok TK z 12 listopada 2002 r., SK 40/01). Zdolność do samostanowienia informacyjnego jest tym, co
określa autonomię informacyjną, ponieważ jej istota
sprowadza się do przyznania podstawowego znaczenia woli osoby, której dotyczą dane i informacje.

Obowiązek pracodawcy
poszanowania prawa pracownika
do informacyjnego samostanowienia
Działanie oparte na zgodzie jest rodzajowo zupełnie
odmienną podstawą legalizującą przetwarzanie da-
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nych osobowych. Wymaga wspólnie wypracowanego
stanowiska zainteresowanych podmiotów. Co więcej,
ustawa o ochronie danych osobowych nie odwołuje
się do okoliczności, w jakich zgoda ma być wyrażona,
nie przekreśla znaczenia zgody udzielonej przez pracownika. Zgoda na przetwarzanie danych biometrycznych pracowników, np. dla potrzeb ewidencji czasu
pracy, jeśli jest wyrażana przez pracownika, stanowi
niewątpliwie dodatkową, nienazwaną umowę prawa
pracy. Zgoda jest przecież w każdym przypadku efektem wspólnie wypracowanego porozumienia. Ocena
ważności takiej umowy może nastąpić wyłącznie
w kontekście przepisu art. 58 k.c. w zw. z art. 7 pkt 5
i art. 23 ust. 1 u.o.d.o.
Nie można zakazać pracodawcy, tak jak chcą sądy
administracyjne oraz NSA, wprowadzania działań innowacyjnych, nowych produktów i technologii biometrycznych bazujących na zgodzie pracownika tylko dlatego, że czyni się to w ramach stosunku pracy. Siłą rzeczy zawsze będzie to dotyczyło stosunku pracy. Takie
działania są wręcz pożądane i oczekiwanie. Problem
tylko w tym, by ich wdrożenie na grunt stosunku pracy
odbywało się każdorazowo z poszanowaniem prawa
pracownika do autonomii informacyjnej. Należy zatem opracować takie procedury, które zapewnią stronom stosunku pracy faktyczne ich współdziałanie, które z jednej strony będą służyć interesom pracowników
przez stworzenie mechanizmów gwarantujących
ochronę przysługującego im prawa do autonomii informacyjnej, z drugiej zaś pozwolą także uwzględnić
i ocenić interes pracodawcy. Mechanizmy te pełnią
więc funkcję ochronną. Ocena wdrażanych mechanizmów powinna zawsze koncentrować się na ustaleniu,
czy stosowane w ich ramach środki faktycznie ukierunkowują zachowanie osób, których dane dotyczą, sterują nim w taki sposób, by stwarzając pozory dobrowolności, swobody, świadomości, osiągnąć antycypowany
stan rzeczy, czy też zapewniają im rzeczywistą swobodę, nie ukierunkowując ich postawy na jedyny oczekiwany stan rzeczy.
Tylko wówczas decyzja pracownika będzie podjęta
z własnej inicjatywy, gdy istniała pełna i niczym nieograniczona wolność w rozważeniu przez pracownika
racjonalności i niezbędności przetwarzania danych
biometrycznych z punktu widzenia jego celu, a zatem
tylko wtedy, gdy pracownik mógł rozpoznać i zrozumieć fakty oraz ich następstwa. Te okoliczności pobudzają inicjatywę pracownika, umożliwiają mu działanie w kierunku tylko przez niego pożądanym. Gdy się
zatem zdecyduje na określone rozwiązanie, to tylko
dlatego, że sam wygenerował sobie sytuację dla podjęcia decyzji.
Pracownik powinien mieć zapewnioną możliwość rozeznania się we wszystkich aspektach decyzji, którą może podjąć. Pracodawca powinien zaś znać znaczenie
i zakres prawa autonomii informacyjnej.
Działanie stron stosunku pracy musi być oparte na
wiedzy. Im zasięg świadomości jest większy, im więcej
informacji na temat związany z przetwarzaniem danych
biometrycznych uzyska pracownik, tym szerszy krąg za-
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leżności może sobie uświadomić, i tym samym jego
działanie staje się bardziej kompleksowe, przemyślane
i efektywne (działanie uświadomione). Przekazana
przez pracodawcę wiedza umożliwia więc dostrzeganie
różnych aspektów przetwarzania danych biometrycznych, współzależności między nimi i możliwości wystąpienia przyszłych ich stanów. Pozwala to pracownikowi
na zrozumienie celów, jakie pracodawca sobie wyznacza, jak chce lub zamierza osiągnąć i realizować pożądane stany rzeczy dotyczące przetwarzania danych biometrycznych, ich przechowywania, zabezpieczenia
przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z przyjętą
przez siebie skalą preferencji, a także jaką zastosował
— i dlaczego właśnie taką — selekcję metod (technik)
działania.
Autonomia informacyjna oznacza również brak potrzeby decydowania. Oznacza utrzymanie obecnego
status quo po rozważeniu wszystkich za i przeciw. Procedura ta także i ten aspekt musi uwzględniać. Tylko
wtedy prawo pracownika do autonomii informacyjnej
będzie w pełni respektowane. Tylko wtedy upodmiotowienie pracownika będzie rzeczywiste i realne. Przekazywanie przez pracownika dotyczących go danych
biometrycznych oparte na zgodzie wyrażonej w trybie
i na zasadach przewidzianych w art. 23 ust. 1 w zw.
z art. 7 pkt 5 u.o.d.o. nie jest zatem działaniem bezprawnym, jest na gruncie prawa pracy działaniem dozwolonym.

Wnioski
Najistotniejszą wadą „zależności pracownika od pracodawcy” w rozumieniu zaproponowanym przez sądy
administracyjne i NSA jest założenie, że jest to stan,
który ex definitione stale zakłóca przejawy woli pracownika.
Stanowisko to prowadzi do odmówienia prawnej doniosłości wszystkim czynnościom prawnym oraz decyzjom pracownika, ponieważ proces podejmowania decyzji owocujący konkretnym oświadczeniem woli i jego
przejawem na zewnątrz byłby stale zakłócony z uwagi
istnienie stanu „zależności pracownika od pracodawcy”.
Tymczasem, skoro nie wyłącza swobody trudna sytuacja
ekonomiczna powodująca zawarcie niekorzystnej umowy (wyrok SN z 1 lipca 1974 r., III CRN 119/74, OSP
1976/2/30), to tym samym występowanie jakiejkolwiek
formy zależności czy to organizacyjnej, czy też gospodarczej nie ma jakiegokolwiek związku ze stanem braku
dobrowolności i swobody wyrażania woli, z tym skutkiem, że naruszałaby prawa pracownika i swobodę wyrażania przez niego woli w sposób prawnie dyskwalifikujący te akty woli. Zależność pracownika od pracodawcy ani nie określa, ani nie opisuje tego stanu — nie
stanowi o jego własnościach, jest procesowi wyrażania
woli obojętna.
Ocena i interpretacja materialnego ujęcia przepisu
art. 23 ust. 1 w zw. z art. 7 pkt 2 u.o.d.o. powinna być
więc dokonywana w oparciu o normy, zasady i wartości
wynikające z przepisów prawa pracy, w szczególności te,

które stanowią trzon wieloaspektowej zależności pracownika od pracodawcy, jak również z uwzględnieniem
istoty autonomii informacyjnej zakotwiczonej w Konstytucji RP.

1 Wystarczy w tym miejscu przytoczyć ważniejsze przepisy, np.

art. 1001 k.p., art. 1012 k.p., art. 91 § 1 k.p., art. 43 § 2 k.p.,
art. 85 § 5 k.p., art. 86 § 3 k.p., art. 1034 k.p., art. 91 § 2 k.p.,
art. 231a § 2 k.p., art. 30 § 1 k.p., art. 42 § 1 k.p. w zw. z art. 30
§ 1 pkt. 1 k.p., art. 55 k.p., art. 44, 45 § 1 k.p., art. 36 § 6 k.p.,
art. 50 k.p., art. 56 § 1 k.p., art. 676 § 4 k.p., art. 677 § 3 k.p.,
art. 679 k.p., art. 6711 § 2 k.p., art. 6714 § 1 in fine k.p., art. 125
§ 1 k.p., art. 140 k.p., art. 142, 143 k.p., art. 144 k.p., art. 150
§ 3 pkt 2 k.p.
2 Pracownik, który nie wyraża zgody na zawarcie umowy
o zakazie konkurencji, musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami swojej decyzji. Zważywszy, iż przepisy zobowiązują zatrudnionego do szeroko rozumianej dbałości
o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), odmowa
podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić
uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Pracodawca ma w takim wypadku prawo
powołać się np. na utratę zaufania do podwładnego. Jeżeli
pracownik nie chce zawrzeć umowy o zakazie konkurencji,
może to być pośrednim dowodem na jego brak lojalności
czy też chęć przedsięwzięcia działań godzących w interes
pracodawcy. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie również w wyroku SN z 24 września 2003 r. (I PK 411/02,
OSNP 2004/18/316), w którym stwierdzono, że odmowa
podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym
publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umowy o zakazie
konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (art. 1011
k.p.) może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia
umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.).
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Jednostronne zwolnienie pracownika
z obowiązku świadczenia pracy
w relacji do praw i obowiązków
stron umownego stosunku pracy
Unilateral release from obligation to work of employee
in relation to the rights and obligations
of contractual employment relationship
Jarosław Witkowski
doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny

Streszczenie Autor omawia istotę jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Wskazuje, które prawa i obowiązki stron umownego stosunku pracy ulegają zawieszeniu w okresie tego typu
zwolnienia. Bada, czy pracownik pozostaje wówczas w gotowości do wykonywania pracy oraz opisuje
znaczenie polecenia pracodawcy przy stosowaniu omawianej instytucji.
Słowa kluczowe: świadczenie pracy, jednostronne zwolnienie, prawa i obowiązki, stosunek pracy
Summary The article concerns one-side unilateral release from obligation to work of employee in relation to the
rights and obligations of contractual employment relationship. The article presents the essence of unilateral release
from obligation to work of employee, points out which rights and obligations of contractual employment
relationship, shall be suspended during this type of release, examines whether the employee is then ready to work
and describes the meaning of the employer's request in this regard.
Keywords: performance of work, unilateral release, rights and obligations, employment relationship

Uwagi wstępne
Instytucję jednostronnego zwolnienia pracownika
z obowiązku świadczenia pracy do ustawy z 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (DzU z 2016 r. poz. 1666)
wprowadziła ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(DzU z 2015 r. poz. 1220). Jest to instytucja nie tylko
nowa, ale również niezwykle interesująca, zwłaszcza
w kontekście jej wpływu na wzajemne uprawnienia i zobowiązania stron umownego stosunku pracy. W poniższym artykule przedstawiam właśnie tę tematykę oraz
relację jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do pozostawania przez pracownika w gotowości do wykonywania pracy, jak również relację tej instytucji do innych praw i obowiązków
stron stosunku pracy, a także kwestię, czy pracodawca
udzielając pracownikowi jednostronnego zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy czyni to za pomocą polecenia w ramach podporządkowania pracownika.

32

Prawa i obowiązki stron umownego
stosunku pracy
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 22 § 1 k.p. stosunek pracy
jest określoną więzią prawną łączącą pracownika z pracodawcą, w ramach której pracownik zobowiązuje się do
wykonywania na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy
pracy określonego rodzaju, a pracodawca zobowiązuje
się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem
(Koczur, 2015, s. 69; Musiała, 2015, s. 6; Stelina, 2015,
art. 22, nb. 3; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb. 5). Powyższa definicja legalna jest jednak definicją cząstkową
i obejmuje wyłącznie kluczowe elementy konstrukcyjne
stosunku pracy. Definicja ta pomija pozostałe zobowiązania umownego stosunku pracy (Stelina, 2015, art. 22,
nb. 3; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb. 2).
Z powyższej definicji explicite wynikają jedynie podstawowe zobowiązania stron umownego stosunku pra-
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cy, którymi są dla pracownika — wykonywanie pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz dla pracodawcy — zatrudnianie
pracownika za wynagrodzeniem (Stelina, 2015, art. 22,
nb. 4; Świątkowski, 2012, art. 22, nb. 3; Tomaszewska,
2016, art. 22, nb. 2; Wratny, 2013, art. 22, nb. 2). Zatem
stosunek pracy jest zobowiązaniem o charakterze wzajemnym (Stelina, 2015, art. 22, nb. 4; Tomaszewska,
2016, art. 22, nb. 2; Wratny, 2013, art. 22, nb. 2). Wzajemność ta wyraża się w tym, że pracodawca zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia jest uprawniony do żądania od pracownika wykonywania pracy podporządkowanej, a pracownik zobowiązany do świadczenia pracy
jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia i innych świadczeń (Stelina, 2015, art. 22, nb. 4). Z perspektywy pracodawcy jego podstawowym obowiązkiem
jest zatem zobowiązanie do zatrudnienia pracownika,
czyli obowiązek dopuszczenia pracownika do faktycznego wykonywania umówionej pracy, gdyż pracownik jest
nie tylko zobowiązany, ale również uprawniony do wykonywania tej pracy (Cudowski, 2014, s. 288; Muszalski,
2015, art. 22, nb. 5; Świątkowski, 2012, art. 22, nb. 9; wyrok SN z 28 października 1998 r., I PKN 361/98, OSNAPiUS 1999/23/750). Po wprowadzeniu art. 362 k.p. ten
obowiązek pracodawcy nie jest już jednak bezwarunkowy jak przyjmowano dotychczas w doktrynie (Muszalski, 2015, art. 22, nb. 5).
Jak wskazano wyżej, definicja legalna zawarta w art. 22
§ 1 k.p. jest definicją cząstkową obejmującą wyłącznie
kluczowe elementy umownego stosunku pracy, a pomijającą pozostałe (Stelina, 2015, art. 22, nb. 3; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb. 2). Do pozostałych cech
umownego stosunku pracy — współdecydujących
o prawnej kwalifikacji danego stosunku prawnego jako
stosunku pracy — należy zaliczyć m.in. dobrowolność
w podporządkowaniu się pracownika pracodawcy, obowiązek osobistego świadczenia pracy przez pracownika
w sposób ciągły, zasadę odpłatności, skooperowanie
pracy czy przerzucenie na pracodawcę ryzyka wykonywania pracy (Koczur, 2015, s. 69; Muszalski, 2015,
art. 22, nb. 3; Stelina, 2015, art. 22, nb. 4 i 6; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb. 1).
W kontekście jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy najistotniejszą
cechą umownego stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika (Musiała, 2015, s. 9; Świątkowski,
2012, art. 22, nb. 5; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb.
3). Charakteryzując je jak najkrócej należy wskazać,
że pracownik w procesie pracy jest podporządkowany
pracodawcy (Świątkowski, 2012, art. 22, nb. 5), jednak
na potrzeby niniejszego artykułu konieczne jest rozwinięcie tej cechy. Przez podporządkowanie pracownika pracodawcy należy rozumieć sytuację, w której
pracownik świadczy pracę w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, a pracodawca może wydawać pracownikowi polecenia dotyczące pracy, jeśli polecenia te nie są
sprzeczne z przepisami prawa pracy bądź umową
o pracę (Koczur, 2015, s. 69). Z powyższej charakterystyki wynika, że granice owego podporządkowania są

wyznaczone przez przepisy powszechnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego oraz treść umownego stosunku pracy, w tym uzgodniony rodzaj pracy
(Koczur, 2015, s. 69; Stelina 2015, art. 22, nb. 8; Tomaszewska, 2016, art. 22, nb. 3). Jako istotę podporządkowania pracownika wskazuje się uprawnienie
pracodawcy polegające na możliwości wydawania pracownikowi poleceń (Stelina, 2015, art. 22, nb. 8). Do
tych poleceń pracownik ma obowiązek się stosować,
lecz jedynie w ramach podporządkowania, w związku
z organizacją i przebiegiem pracy pracownika, i to bez
względu na to, czy pochodzą one bezpośrednio od samego pracodawcy, czy też od osób działających w jego imieniu (Koczur, 2015, s. 69; Muszalski, 2015, art.
22, nb. 1; Stelina, 2015, art. 22, nb. 8; wyrok SN z 21
listopada 2007 r., I BP 26/07, Legalis nr 118225). Dodatkowo w ramach podporządkowania pracownik powinien się również powstrzymać od zachowań utrudniających pracę jego współpracownikom (Koczur,
2015, s. 69; wyrok SN z 21 listopada 2007 r., I BP
26/07, Legalis nr 118225). Nie bez znaczenia pozostaje również to, że w ramach tego samego podporządkowania — jako pewnej podległości władzy pracodawcy — pracownik jest zobowiązany poddać się jednostronnym zmianom treści stosunku pracy dokonywanym przez pracodawcę (Musiała, 2015, s. 10). Ta
ostatnia cecha ma szczególne znaczenie przy stosowaniu instytucji jednostronnego zwolnienia pracownika
z obowiązku świadczenia pracy.

Istota jednostronnego zwolnienia
pracownika z obowiązku
świadczenia pracy
Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy jest instytucją zrodzoną ze względów
praktycznych, jako narzędzie pomocy dla pracodawcy
na wypadek niekorzystnych okoliczności towarzyszących wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę
(Jaśkowski, 2016, s. 21; Wąż, 2016, art. 362, nb. 1).
Przypadki faktycznej likwidacji stanowiska pracy pracownika, spadku efektywności pracy spowodowanego
świadomością zbliżającego się rozwiązania umowy
o pracę czy przeciwdziałania rozwojowi konfliktu pracowniczego mogą uniemożliwiać pracodawcy sprawne
przeprowadzenie procesów organizacyjnych bądź zagrozić jego interesom (Wąż, 2016, art. 362, nb. 1). Dlatego też konieczne stało się skonstruowanie instytucji
pozwalającej pracodawcy bronić swoich interesów zagrożonych przez niepożądane zachowanie zwalnianego
pracownika.
Z powyższych względów jeszcze przed wprowadzeniem art. 362 do kodeksu pracy w doktrynie wskazywano, że instytucja zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy ma służyć ochronie interesów pracodawcy (Gersdorf, 2005, s. 31). Instytucja ta miała umożliwić pracodawcy unikanie ewentualnego niesumiennego lub niestarannego wykonywania pracy przez pracownika, celowego działania przez pracownika na niekorzyść pracodawcy, ucięcie ewentualnego konfliktu mię-
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dzy pracodawcą a pracownikiem leżącego u podstaw
wypowiedzenia umowy o pracę (Czerniak-Swędzioł,
Koczur, 2013, s. 273; Łukaszczuk, 2012, s. 111). Powyższe spostrzeżenia zachowują swą aktualność również na
gruncie art. 362 k.p.
Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy nie powinno być jednak odczytywane
wyłącznie w kontekście ekonomicznym. Dla niniejszych
rozważań zasadnicze znaczenie ma sens normatywny
omawianej instytucji. W sensie normatywnym instytucja
ta jest czasowym zawieszeniem podstawowych obowiązków stron umownego stosunku pracy, tj. wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy (obowiązek pracownika) oraz obowiązku dostarczenia pracy
pracownikowi (obowiązek pracodawcy). Z całą stanowczością należy podkreślić, że powyższe zawieszenie nie
dotyczy samego stosunku pracy, który to stosunek
prawny trwa nadal (Witkowski, 2016, s. 297). Zawieszenie to dotyczy tylko i wyłącznie obowiązków stron
umownego stosunku pracy explicite wskazanych
w art. 362 k.p.

Prawa i obowiązki
podlegające zawieszeniu
w okresie stosowania jednostronnego
zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy
Jak wspomniano wyżej, z punktu widzenia art. 22
§ 1 k.p. instytucja jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy polega na czasowym
zawieszeniu podstawowych obowiązków stron umownego stosunku pracy (Witkowski, 2016, s. 297). Tym samym skutkiem zastosowania tej instytucji jest zawieszenie — przez okres objęty poleceniem pracodawcy —
obowiązku pracownika polegającego na faktycznym
świadczeniu pracy oraz obowiązku pracodawcy polegającego na dostarczaniu pracy pracownikowi (Jaśkowski,
2016, s. 25; Witkowski, 2016, s. 297). Jednostronne
zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
nie zwalnia pracownika z wypełniania żadnego innego
obowiązku, który bezpośrednio nie łączy się z obowiązkiem świadczenia pracy. Zatem pomimo zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy pracownik nadal jest zobowiązany do dbałości o dobro zakładu pracy czy przestrzegania zakazu konkurencji (Jaśkowski, 2016, s. 25;
Prusinowski, 2012, s. 176; Witkowski, 2016, s. 297). Pogląd ten jest uzasadniony zarówno na gruncie literalnej
wykładni art. 362 k.p. — który expressis verbis i za pomocą katalogu zamkniętego wskazuje, które obowiązki
stron umownego stosunku pracy ulegają zawieszeniu —
jak i zasady exceptiones non sunt extendendae, gdyż nie
ulega żadnej wątpliwości, że art. 362 k.p. jest wyjątkiem
od zasady wyrażonej w art. 22 § 1 k.p.
Co do praw stron umownego stosunku pracy, to instytucja z art. 362 k.p. zawiesza jedno z nich: prawo pracownika do faktycznego wykonywania umówionego rodzaju pracy, co wynika implicite z tego przepisu (Jaśkowski, 2016, s. 25). Pozostałe prawa pracownika, które
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przysługują mu z racji zawartego stosunku pracy, nadal
przysługują pracownikowi pomimo biegu okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dokonując egzemplifikacji tego spostrzeżenia można wskazać następujące przypadki. Przypadek pierwszy: okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu
zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia
umowy o pracę. Przypadek drugi: okres zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, a jeśli w okresie tego zwolnienia
pracownik uzyska prawo do urlopu wypoczynkowego
w wyższym wymiarze, to będzie mu przysługiwał urlop
uzupełniający. Rekapitulując: w okresie stosowania jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy żadne prawo pracownika poza powyższym nie ulega zawieszeniu.

Pozostawanie przez pracownika
w gotowości do wykonywania pracy
w okresie jednostronnego zwolnienia
pracownika z obowiązku
świadczenia pracy
Należy się zastanowić, czy jednostronne zwolnienie
pracownika z obowiązku świadczenia pracy zwalnia go
z obowiązku pozostawania w gotowości do wykonywania pracy, czyli czy w okresie tym pracownik może
swobodnie dysponować swoją osobą (Prusinowski,
2012, s. 176). W doktrynie podkreśla się, że w okresie
jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy pracownik nie ma pełnej swobody
w dysponowaniu swoim czasem wolnym (Jaśkowski,
2016, s. 25). Pracownik bowiem w przypadku polecenia pracodawcy przywracającego go do faktycznego
świadczenia pracy jest zobowiązany do bezzwłocznego
wykonania tego polecenia (Jaśkowski, 2016, s. 25).
Ten obowiązek pracownika jest konsekwencją faktu,
że pracodawca może odwołać jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
i w każdej chwili zażądać od niego faktycznego świadczenia pracy (Mitrus, 2015, art. 362, nb. 3; Prusinowski, 2012, s. 177; Witkowski, 2016, s. 299-300). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik
w okresie omawianego zwolnienia faktycznie świadczył jakąś inną pracę na rzecz innego podmiotu (Jaśkowski, 2016, s. 25.). Pracownik powinien jednak być
świadomy, że w jednym stosunku pracy ciągle pozostaje. Stąd też charakter jego nowego zatrudnienia nie
może pozostawać w sprzeczności ze stosunkiem pracy
wiążącym go z pracodawcą udzielającym mu jednostronnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
Jeśli bowiem pracodawca udzielający temu pracownikowi zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wyda
mu polecenie ponownego rozpoczęcia faktycznego
wykonywania pracy, pracownik musi się do tego polecenia zastosować (Jaśkowski, 2016, s. 25). W przeciwnym razie możliwe jest poniesienie przez pracownika
odpowiednich konsekwencji przewidzianych w prawie
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pracy, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Z powyższego —
w oparciu o argument ad iudicium — wynika, że pracownik ma obowiązek pozostawania w komunikacji
z pracodawcą, gdyż w przeciwnym razie nie będzie
możliwe wywiązanie się przez niego z obowiązków,
które nie uległy zawieszeniu na okres korzystania z instytucji opisanej w art. 362 k.p. (Jaśkowski, 2016, s. 25;
wyrok SN z 12 września 2008 r., I PK 25/08, OSNP
2010/3-4/33.).
Czy zatem z powyższych rozważań wynika, że pracownik w okresie korzystania z instytucji z art. 362 k.p.
pozostaje w gotowości do wykonywania pracy? Aby
udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, konieczne jest zdefiniowanie pozostawania w gotowości
do wykonywania pracy. W doktrynie i orzecznictwie gotowość do wykonywania pracy oznacza „stan świadomości i woli pracownika obiektywnie zdolnego do wykonywania pracy, polegający na rezygnacji z pełnej swobody
dysponowania swoją osobą oraz czasem i na godzeniu
się na ograniczenie tej wolności na rzecz pracodawcy”
(Zieleniecki, 2015, art. 81, nb. 2; wyrok SN z 9 maja
1959 r., II CR 262/59, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1960, nr 7, s. 62). Cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są zamiar jej
wykonywania, faktyczna zdolność do jej świadczenia,
uzewnętrznienie gotowości do jej świadczenia oraz pozostawanie w dyspozycji pracodawcy (Zieleniecki, 2015,
art. 81, nb. 2; postanowienie SN z 13 maja 2015 r., I PK
19/14, Legalis nr 1385144).
Przez pryzmat powyższych cech należy ocenić sytuację pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia
pracy jednostronnym poleceniem pracodawcy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy oznacza stan, w którym
pracownik może niezwłocznie na wezwanie pracodawcy
podjąć pracę (wyrok SN z 19 maja 2004 r., I PK 486/03,
Legalis nr 67895; wyrok SN z 2 września 2003 r. I PK
345/02, OSNAPiUS 2004/18/303). Zasadniczo pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy będzie
spełniał ten warunek. Wyjątkiem może być zatrudnienie u innego podmiotu wyłączające dyspozycyjność pracownika, jeśli zatrudnienie to uniemożliwia temu pracownikowi niezwłoczne podjęcie pracy, którą pracownik zobowiązał się wykonywać na rzecz pracodawcy, ze
strony którego doznał przeszkód w jej wykonywaniu
(wyrok SN z 2 września 2003 r., I PK 345/02, OSNAPiUS 2004/18/303). Pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy będzie też zazwyczaj faktycznie zdolny do świadczenia umówionego rodzaju pracy, ponieważ przez faktyczną zdolność pracownika do podjęcia pracy należy rozumieć stan, w którym pracownik jest fizycznie i psychicznie zdolny do wykonywania pracy, w tym nie występują żadne przeszkody do jej świadczenia, np. w postaci niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub innymi przyczynami (wyrok SN z 19 maja 2004 r., I PK 486/03, Legalis nr
67895). Tylko zatem w wyjątkowych przypadkach pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy nie
będzie zdolny do jej powrotnego świadczenia. W przypadku pracownika zwolnionego z obowiązku świadcze-

nia pracy zasadniczo nie dochodzi jednak do spełnienia
przesłanki uzewnętrznienia gotowości świadczenia pracy. Co prawda uzewnętrznienie przez pracownika gotowości do świadczenia pracy może nastąpić przez różne,
znane pracodawcy, zachowania pracownika, z których
dostatecznie jasno wynika wola pracownika niezwłocznego podjęcia pracy w danym okresie, gdy zostanie do
niej dopuszczony (wyrok SN z 24 czerwca 2015 r., I PK
230/14, Legalis nr 1337744). Na zasadzie argumentu ad
iudicium w praktyce trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy pracownik w okresie jednostronnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy będzie okresowo
kontaktował się z pracodawcą — telefonicznie, listownie, mailowo bądź osobiście — zapewniając go o tym, że
jest gotowy powrócić ze stanu zwolnienia od obowiązku
świadczenia pracy. Wątpliwości powstają również co do
zamiaru wykonywania pracy przez pracownika. Znaczenie będą tutaj odgrywały cechy osobnicze pracownika.
Nie sposób bowiem wykluczyć, że znajdą się i tacy pracownicy, którzy ze zwolnienia z obowiązku świadczenia
pracy będą zadowoleni, jak i tacy, którzy nie będą zadowoleni z braku faktycznego świadczenia pracy. Ze
względu na mogące się zdarzyć — a wymienione wyżej
— rozbieżności za trafny należy uznać pogląd wyrażony
w doktrynie, że ocena gotowości do wykonywania pracy
zależy od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy
(Muszalski, 2015, art. 81, nb. 1; Zieleniecki, 2015,
art. 81, nb. 2). Dodatkowo należy zaznaczyć, iż pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy jednostronnym poleceniem pracodawcy co prawda doznaje
ograniczeń w swobodzie dysponowania swoją osobą
i swoim czasem na rzecz pracodawcy, z którym łączy go
stosunek pracy, ale stan ten nie wynika z woli pracownika — instytucję z art. 362 k.p. stosuje pracodawca. Chyba że z inicjatywą jej zastosowania wyszedł sam pracownik. Rekapitulując, pracownik zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy jednostronnym poleceniem pracodawcy może, ale nie musi, pozostawać w gotowości do
wykonywania pracy, a stan ten należy oceniać przez pryzmat okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Treść
art. 362 k.p. nie jest w tej kwestii decydująca. Należy jednak ocenić, że najczęściej pracownik jednostronnie
zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia
pracy nie będzie pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Udzielenie pracownikowi
jednostronnego zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy
jako polecenie pracodawcy
Zgodnie z systematyką zaznaczoną na wstępie artykułu
do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia, czy udzielenie pracownikowi jednostronnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dokonuje się za pomocą polecenia pracodawcy. W opinii doktryny jednostronne
zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
jest uprawnieniem kierowniczym pracodawcy (Jaśkowski, 2016, s. 24; Mitrus, 2015, art. 362, nb. 2). Podobnie
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jak instytucja powierzenia pracownikowi pracy innego
rodzaju niż umówiony (art. 42 § 4 k.p.). Instytucja zawarta w art. 42 § 4 k.p. jest bowiem realizowana przez
polecenie pracodawcy (Jaśkowski, 2016, s. 24). Dodatkowo należy wskazać, że polecenia pracodawcy dotyczą
pracy umówionego rodzaju (Jaśkowski, 2016, s. 24).
Przez polecenie zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy nie następuje zmiana treści umowy
o pracę, a jedynie mająca swoje podstawy w kodeksie
pracy przejściowa zmiana postaci świadczenia pracownika (Jaśkowski, 2016, s. 24), tj. w przypadku jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy zawieszenie podstawowych obowiązków
stron umownego stosunku pracy explicite wynikających
z art. 22 § 1 k.p. Po zastosowaniu instytucji z art. 362 k.p.
świadczenie pracownika przekształca się zatem w zaniechanie wykonywania pracy umówionego rodzaju (Jaśkowski, 2016, s. 24). Za taką interpretacją opowiedział
się także Sąd Najwyższy, w opinii którego powyższy pogląd wynika implicite z treści odpowiedniego przepisu
(wyrok SN z 13 marca 2014 r., I PK 204/13, Legalis nr
994497).
Za przyjęciem powyższej koncepcji przemawia również fakt, że art. 362 k.p. jest przejawem organizatorskiej funkcji prawa pracy (Witkowski, 2016, s. 297).
Funkcja organizatorska prawa pracy bezpośrednio służy interesom pracodawcy jako organizatora procesu
pracy, a jedynie pośrednio interesom pracowników
(Salwa, 2010, s. 197–203). Kierując się argumentem ad
iudicium należy wskazać, że aby przepis realizujący
funkcję organizatorską prawa pracy rzeczywiście ją realizował, musi być efektywne i co najmniej stosunkowo
szybko wdrażalny. A rerum natura cechy te posiadają
właśnie polecenia pracodawcy.
Nie bez znaczenia w omawianym kontekście pozostaje również podporządkowanie pracownika pracodawcy.
Ponieważ w ramach tego podporządkowania pracownik
jest zobowiązany poddać się jednostronnym zmianom
treści stosunku pracy dokonywanym przez pracodawcę,
jak również powstrzymać się od zachowań utrudniających pracę jego współpracownikom, i skoro w ramach
tego podporządkowania pracodawca może wydawać
pracownikowi polecenia dotyczące pracy, o ile nie są
sprzeczne z przepisami prawa pracy bądź umową o pracę, a pracownik jest zobowiązany do stosowania się do
poleceń pozostających w związku z organizacją i przebiegiem jego pracy (Koczur, 2015, s. 69; Musiała, 2015,
s. 10; Muszalski, 2015, art. 22, nb. 1; Stelina, 2015, art.
22, nb. 8; wyrok SN z 21 listopada 2007 r., I BP 26/07,
Legalis nr 118225), to instytucja jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy — jako spełniająca wszystkie powyższe przesłanki — jest
wręcz modelowym przykładem polecenia pracodawcy.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że art. 362 k.p. jest regulacją
dotyczącą praw i obowiązków stron umownego stosunku pracy. Wpływ ten przybiera postać czasowego zawieszenia obowiązku pracownika polegającego na fak-
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tycznym świadczeniu pracy oraz obowiązku pracodawcy polegającego na dostarczaniu pracy pracownikowi.
Czas zawieszenia powyższych obowiązków jest równy
okresowi objętego poleceniem pracodawcy, gdyż instytucja z art. 362 k.p. jest realizowana poprzez polecenie pracodawcy. Jednocześnie na podstawie tego
przepisu w drodze polecenia pracodawcy nie dochodzi do zawieszenia jakichkolwiek innych praw i obowiązków, poza explicite lub implicite wskazanymi
w art. 362 k.p.
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Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej
Pojęcie pracy tymczasowej
The scope of temporary work
Streszczenie Praktyka delegowania własnych pracowników do pracy w innym podmiocie nie ogranicza się w
polskich warunkach do agencji pracy tymczasowej. Działalność tego rodzaju, niejako poza ramami tej
konstrukcji, podejmują także inne podmioty, uważając, że tzw. outsourcing pracowniczy może się mieścić w
ramach typowego stosunku pracy (art. 22 k.p.) i nie stanowi pracy tymczasowej. Kierunek, jaki wyznacza wyrok
TSUE z 17 listopada 2016 r., C-216/15, w kwestii interpretacji pojęcia pracy tymczasowej może mieć istotne
znaczenie dla oceny powyższej praktyki.
Słowa kluczowe: praca tymczasowa.
Summary Not only temporary workers, but typical employees as well, are being directed in Poland directed to
work for another entity (which is called 'employee outsourcing'). The second are not treated as temporary
workers, which might be challenged taking into account what CJEU explains in a judgement of November 17th
2016, C-216/15.
Keywords: temporary work.

Sprawa, zakończona wyrokiem z 17 listopada 2016 r.,
C-216/15, została wszczęta wskutek sporu między pracodawcą — Ruhrlandklinik gGmbH — a działającą
u niego radą zakładową (Betriebsrat). Rada odmówiła
pracodawcy zgody na praktykę polegającą na korzystaniu z pracy pielęgniarki — członkini stowarzyszenia
Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz eV (Związek Sióstr Niemieckiego Czerwonego Krzyża) — uznając tę pracę za pracę tymczasową.
Rada podnosiła, że praca członka tego stowarzyszenia nie miałaby charakteru tymczasowego, a § 1
ust. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zakazuje niemającego charakteru tymczasowego kierowania pracowników do przedsiębiorstw użytkowników. Z kolei
pracodawca podnosił, że norma ta nie znajduje zastosowania. Nie chodzi jego zdaniem o pracownika, lecz
członka stowarzyszenia, którego wiąże relacja korporacyjna, a nie jakikolwiek stosunek zatrudnienia.
W ramach tak zarysowanego sporu między radą
a pracodawcą Bundesarbeitsgericht zdecydował się
skierować do TSUE następujące pytanie, ujawniające
jednocześnie pozycję prawną członkini wspomnianego
stowarzyszenia. Zapytał bowiem, czy art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/104 znajduje zastosowanie do skierowania
członka stowarzyszenia do innego przedsiębiorstwa
w celu wykonywania tam pracy zgodnie z merytorycznymi i organizacyjnymi poleceniami tego przedsiębiorstwa, w przypadku gdy członek stowarzyszenia, wstępując do stowarzyszenia, zobowiązał się udostępniać swój
cały potencjał pracowniczy również podmiotom trzecim, za co otrzymuje od stowarzyszenia miesięczne wynagrodzenie, które jest obliczane według zwykłych dla
danej pracy kryteriów, a stowarzyszenie otrzymuje za
skierowanie zwrot kosztów osobowych dotyczących
członka stowarzyszenia oraz ryczałt obejmujący koszty
administracyjne?

Dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości Trybunał uznał
za stosowne — w pierwszej kolejności — przypomnienie i ustalenie znaczenia występującego w dyrektywie
2008/104 pojęcia pracownika. Ustawodawca unijny definiuje go jako „każdą osobę, która w danym państwie
członkowskim jest chroniona jako pracownik przez
prawo pracy obowiązujące w tym państwie”. Wprawdzie zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy nie narusza ona
ustawodawstwa krajowego w odniesieniu do definicji
pracownika, jednak w ocenie Trybunału (pkt 32) nie
oznacza to, że ustawodawca unijny rezygnuje z samodzielnego definiowania tego pojęcia. Regulacja ta podkreśla jedynie, że ustawodawca nie harmonizuje pojęcia pracownika w ramach dyrektywy (pkt 29). Niemniej
jednak istnieją takie jego cechy, jak świadczenie pracy
pod kierownictwem, za wynagrodzeniem (pkt 27), które mogą występować w różnych więziach prawnych
i których nazwa nie decyduje o kwalifikacji w świetle
prawa unijnego. Jak bowiem wynika z motywów 10 i 12
preambuły do dyrektywy 2008/104, chodzi o zapewnienie ochrony pracowników tymczasowych mimo różnorodności występujących podstaw prawnych ich pracy.
Literalne stosowanie art. 3 ust. 2 przez państwa członkowskie umożliwiałoby wyłączanie spod gwarancji
określonych kategorii pracowników (w podanym wyżej
ujęciu) tylko na podstawie formalnego kryterium podstawy zatrudnienia.
Przenosząc te rozważania do stanu faktycznego sprawy (pkt 39 i n.) Trybunał dostrzegł, że sytuacja członków stowarzyszenia odpowiada w wielu aspektach pracowniczej. Objęci są oni ochroną ubezpieczeń społecznych, biorą udział w procesach decyzyjnych pracodawcy
(Ruchrlandklinik), a ich pozycja prawna, w tym w zakresie wynagrodzenia, odpowiada pozycji własnych pracowników kliniki (pkt 43). Szczegółowe ustalenie tej
kwestii pozostawił Trybunał sądowi odsyłającemu,
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wskazując jednak wyraźnie, że istnieją wszelkie podstawy dla uznania takiego członka stowarzyszenia za pracownika.
W drugiej kolejności Trybunał rozważał, czy stowarzyszenie podlega regulacji dyrektywy z uwagi na jej art. 1
ust 2. Zakłada on, że dyrektywę stosuje się do podmiotów będących agencjami pracy tymczasowej lub przedsiębiorstwami użytkownikami prowadzącymi działalność gospodarczą, bez względu na to, czy ich działalność jest nastawiona na zysk. Sąd odsyłający zastanawiał się, czy można uznać, że stowarzyszenie prowadzi
działalność gospodarczą.
Trybunał przypomniał, iż cechę tę ma każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na
określonym rynku (pkt 44). Podkreślił, że stowarzyszenie kieruje personel pielęgniarski w zamian za rekompensatę finansową pokrywającą koszty osobowe i administracyjne (pkt 45). Zgodnie z wyraźnym brzmieniem
art. 1 ust. 2 dyrektywy 2008/104 niezarobkowy cel jego
działania nie wyklucza przypisania jego aktywności cechy działalności gospodarczej.
Podejmując się krótkiego komentarza do tego orzeczenia wypada podkreślić, że Trybunał w tym wyroku
ingeruje znacząco w prawo krajowe. Nakazuje bowiem
interpretację jego regulacji przez pryzmat dyrektywy
2008/104, a zatem traktowanie członka stowarzyszenia
skierowanego przez nie do pracy w innym podmiocie
jak pracownika tymczasowego. Zwracam na to uwagę
ze względu na wzmiankowane we wprowadzeniu praktyki polskich pracodawców (niebędących agencjami

pracy tymczasowej), polegające na kierowaniu do pracy
w innym podmiocie własnych (nietymczasowych) pracowników. Skoro w omawianym wyroku Trybunał uznał
tego rodzaju praktyki za pracę tymczasową, może to
mieć znaczenie dla interpretacji zachowań polskich pracodawców. Moim zdaniem konieczność stosowania dyrektywy w tych okolicznościach oznacza np. obowiązek
zapewnienia im warunków pracy analogicznych (niedyskryminujących) względem pracowników podmiotu, do
którego zostają skierowani (art. 5 dyrektywy), zapewnienia dostępu do zatrudnienia, pomieszczeń socjalnych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych u pracodawcy użytkownika (art. 6 dyrektywy) czy praw koalicji
w tym podmiocie (art. 7 dyrektywy). Innymi słowy, konieczne byłoby ich traktowanie w zakresie sytuacji
w podmiocie, gdzie faktycznie wykonują pracę, w taki
sposób, jakby byli pracownikami tymczasowymi. To
z kolei pozwala ponowić pytanie o dopuszczalność tego
rodzaju praktyk (zob. Raczkowski, 2016).

dr Michał Raczkowski
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Z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
Holding a pojęcie pracodawcy
Holding and the concept of employer
Streszczenie Przypomnijmy, iż śledząc na łamach „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” orzecznictwo Sądu
Najwyższego wskazywaliśmy, że nowe uwarunkowania prawno-ekonomiczne poniekąd wymusiły w nim
akceptację dla majątkowej koncepcji pracodawcy, mimo iż art. 3 k.p. uprawnia raczej do przyjmowania jedynie
jego zarządczej koncepcji. Początkowo przyjmowano ją jedynie w zbiorowym prawie pracy, później nurt ten
zaczął być obecny także w obrębie indywidualnego prawa pracy. W związku z tym za niezwykle ważną należy
uznać wypowiedź Sądu Najwyższego zawartą w uchwale III UZP 6/16, w której jednoznacznie wyjaśniono, że
owe nowe tendencje w odniesieniu do koncepcji pracodawcy de lege lata nie przekładają się na możliwość
uznania za pracodawcę w rozumieniu art. 3 k.p. holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych.
Opracowanie poświęcone jest szerszemu omówieniu tego judykatu.
Słowa kluczowe: pojęcie pracodawcy, holding.
Summary It should be recalled that following through the case law of the Supreme Court in 'Labour and Social
Security' we pointed out, that the new legal-economic determinants has imposed acceptance of the property
conception of the employer on the judicature, although Article 3 of The Labour Code preferably entitles to adopt
only its management conception. In the beginning it was adopted only in the collective labour law; then this course
began to be present also within the individual labour law. Supreme Court contained in the resolution III UZP 6/16,
which clearly explained that these new trends with regard to the concept of employer de lege lata does not translate
into the ability to recognize the employer within the meaning of Article 3 of Labour Code in holding is extremely
important. The study is devoted to the wider description of this statement.
Keywords: concept of employer, holding.
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Zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego jak i piśmiennictwie coraz częściej pojawiają się odniesienia do
problemów prawnych związanych z działalnością na
rynku podmiotów gospodarczych wchodzących w skład
struktur holdingowych. Odniesienia te obecne są także
w obrębie prawa pracy i w zależności od konkretnego
powiązania pracownika z więcej niż jednym podmiotem
wchodzącym w skład holdingu dotyczą one różnych
szczegółowych kwestii. W tym kontekście za ważną należy uznać ostatnią wypowiedź Sądu Najwyższego zawartą w uchwale z 16 czerwca 2016 r., III UZP 6/16,
w której wyraźnie stwierdzono, że de lege lata holding
nie może być uznawany za pracodawcę w rozumieniu
art. 3 k.p., a tym samym za pracodawcę w rozumieniu
art. 8 ust. 2a ustawy systemowej1.
Uzasadniając to stanowisko Sąd Najwyższy stwierdził, że ustawodawca dokonuje określenia zdolności
pracodawczej w art. 3 k.p., wskazując, iż pracodawcą
jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Szczegółowej analizy pojęcia
jednostki organizacyjnej dokonał J. Frąckowiak stwierdzając, że cechuje się ono dużym stopniem ogólności
(Frąckowiak, 2005, s. 899–914, szczególnie 903–904).
Składają się na nie — w ocenie tego autora — takie elementy jak nazwa, siedziba czy struktura organizacyjna.
Jakkolwiek oprócz nich — a może przede wszystkim —
J. Frąckowiak upatruje konieczność rozpoznania (określenia) jednostki organizacyjnej przez normy prawne, to
pozostałe wskazane cechy tej konstrukcji można byłoby
mutatis mutandis zastosować do holdingu. Da się wskazać jego nazwę (np. korzystając z prawnopodatkowej
konstrukcji grupy kapitałowej, art. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
DzU z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Ma on także strukturę
organizacyjną, albowiem składa się z podmiotu dominującego i szeregu podmiotów zależnych. Trudnością
byłoby natomiast wskazanie jego siedziby, ponieważ nie
posiada on organu zarządzającego, którego siedziba decyduje w ostateczności (w braku regulacji ustawowej lub
statutowej) o siedzibie osoby prawnej (art. 41 k.c.).
Fakt, że holding charakteryzuje się przynajmniej niektórymi cechami jednostki organizacyjnej, pozwala rozważyć, czy grupa taka nie stanowi w całości specyficznej
jednostki organizacyjnej. Sąd Najwyższy zauważył jednak, że po pierwsze holding nie ma organu ani osoby zarządzającej, która w świetle prawa miałaby go reprezentować, co obejmowałoby w szczególności dokonywanie
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 31
k.p.). Nie tylko więc nie można mu przypisać siedziby,
ale wręcz zdolności do działań prawnych ze wszelkimi
tego konsekwencjami (nabywania praw, zaciągania zobowiązań, odpowiedzialności etc.). Po drugie, uznanie
takiej — wielopodmiotowej — struktury za pracodawcę
rodzi pytanie o to, dla którego z jej uczestników pracownik miałby wykonywać pracę. Po trzecie, także normy prawa ubezpieczeń społecznych nie dałyby się realizować w odniesieniu do tak rozumianej struktury. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której wszystkie
podmioty zgrupowane in gremio pełniłyby rolę płatnika

w odniesieniu do wszystkich pracowników zatrudnionych w każdym z tych podmiotów2.
Zdaniem Sądu Najwyższego w obecnym stanie prawnym brakuje zatem przekonujących argumentów pozwalających na uznanie holdingu za pracodawcę w rozumieniu art. 3 k.p.
Alternatywę wobec uznania za pracodawcę całej
struktury holdingowej mogłoby stanowić przypisanie
statusu pracodawcy tylko niektórym jej uczestnikom.
W związku z tym Sąd Najwyższy zauważył, że tradycyjnie po stronie pracodawcy występuje wyłącznie jeden
podmiot. Wypada jednak przypomnieć, że w przeszłości
próbowano czynić odstępstwa od tego założenia. Problem stanowiła bowiem pozycja prawna wielkich organizacji gospodarczych, w szczególności kombinatów. Na
tle rozwiązań prawnych ówcześnie istniejących, mając
na uwadze, że to kombinaty dysponowały niektórymi
uprawnieniami pracodawcy, J. Jończyk prezentował
koncepcję podzielonego pracodawcy (Jończyk, 1992, s.
13–22), czyli w istocie pracodawcy wielopodmiotowego.
Różnica w stosunku do obecnie występujących problemów „holdingowych” wynika jednak z tego, że konstrukcja kombinatowa miała wymiar normatywny, podczas gdy holdingi (w przeważającej mierze w polskich
warunkach) mają charakter faktyczny, wynikający jedynie z istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych
między — najczęściej — spółkami prawa handlowego
(por. Raczkowski, 2012, s. 63). W ocenie Sądu Najwyższego nie znaczy to oczywiście, że w obecnych warunkach nie można w ogóle mówić o pracodawcy wielopodmiotowym. Konstrukcja tego rodzaju występuje w zatrudnieniu tymczasowym, w którym po stronie pracodawczej występują łącznie agencja pracy tymczasowej
i pracodawca użytkownik, realizujący prawa i obowiązki
pracodawcy w sposób rozłączny na zasadach określonych w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pogląd ten, aczkolwiek w sposób
nie w pełni stanowczy, reprezentuje M. Paluszkiewicz
(Paluszkiewicz, 2011, s. 254 i n., szczególnie s. 271–273).
Nie jest on jednak dominujący w literaturze (por. Raczkowski, 2013, s. 19–20), choć — jak się zdaje — aprobuje go Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 2012 r., II PK
170/11 (LEX nr 1211150). W wyroku tym Sąd Najwyższy upatruje także wielopodmiotowości po stronie pracodawczej w przypadku zatrudnienia przez spółkę cywilną. Wyraźnie jednak opowiada się przeciwko koncepcji pracodawcy wielopodmiotowego w przypadku
struktury holdingowej, uznając, że pracodawcą w rozumieniu art. 3 k.p. może pozostawać tylko jeden podmiot. Wskazuje także, że nie ma możliwości uznania
świadczenia pracy przez pracownika za podzielne w rozumieniu art. 380 § 2 k.c. O pracodawcy wielopodmiotowym można więc mówić w przypadkach, w których
pozwalają na to wyraźnie lub z istoty istniejące unormowania prawne (a zatem w spółce cywilnej lub ewentualnie w zatrudnieniu tymczasowym). Tylko bowiem istniejące uregulowania pozwalają zakreślić granice podmiotowe tak rozumianego pracodawcy, wyraźnie określając, które podmioty mają taki status. W innym wypadku nie można natomiast wskazać prawnie relewant-
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nych kryteriów wyodrębnienia pracodawcy. Które —
spośród wielu spółek zgrupowanych w holdingu — miałyby się składać na pracodawcę, nie da się zatem określić. Nie może temu służyć w szczególności regulacja
art. 4 k.s.h., który dotyczy relacji dominacji, a więc relacji zachodzącej między spółką dominującą i spółką zależną. Nie można więc w sposób uprawniony wywodzić
z tej regulacji wniosków dotyczących relacji dwóch spółek zależnych. Istotne jest także systemowe znaczenie tego przepisu w prawie handlowym. Podstawowym celem
wprowadzenia regulacji stosunku dominacji było bowiem wykluczenie przypadków obchodzenia zakazu nabywania przez spółkę własnych udziałów lub akcji przez
ich nabywanie przez podmiot zależny (por. Szumański,
2004, komentarz do art. 4, nb 23, pkt 1).
Odnosząc się z kolei do możliwości zastosowania
w omawianym zakresie metody „unoszenia zasłony osobowości prawnej”, opisanej w uzasadnieniu uchwały z 23
kwietnia 2006 r., III PZP 2/06 (OSNP 2007/3–4/38), Sąd
Najwyższy stwierdził, że nie prowadzi ona bynajmniej —
co do istoty rozstrzygnięcia — do stworzenia konstrukcji
pracodawcy wielopodmiotowego. Skutkiem powołanej
uchwały jest bowiem jedynie przyjęcie, że pakiet socjalny zawarty w procesie prywatyzacji ze związkami zawodowymi przez podmiot, który staje się następnie nabywcą większościowego pakietu akcji pracodawcy, ma walor
porozumienia zbiorowego, o którym mowa w art. 9
§ 1 k.p., wiążącego pracodawcę. Innymi słowy Sąd Najwyższy przypisał pracodawcy skutki działania podmiotu,
który staje się potem podmiotem dominującym względem pracodawcy. Owe przypisanie ma przy tym jedynie
wycinkowy wymiar, odnoszący się do pakietu socjalnego.
Nie powoduje natomiast żadnych skutków łącznie dla
obu podmiotów (dominującego i zależnego), lecz wyłącznie skutki dla podmiotu zależnego.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego metoda „unoszenia zasłony osobowości prawnej” została zastosowana w większej liczbie przypadków. Miało to miejsce
w wyrokach: z 15 września 2006 r., I PK 80/06 (OSNP
2007/23–24/343) oraz z 3 czerwca 2008 r., I PK 311/07
(OSNP 2009/19–20/2580), a także w wyrokach: z 5 listopada 2013 r., II PK 50/13 (OSNP 2014/9/129) oraz z 18
września 2014 r., III PK 136/13 (OSNP 2016/2/17).
W żadnym z nich Sąd Najwyższy nie upatrywał jednak istnienia pracodawcy wielopodmiotowego czy modelu opartego na holdingowej strukturze spółek.
W każdym z nich prowadził do zakwalifikowania konkretnych zachowań jako zachowań przejawianych w ramach stosunku pracy — klasycznego, pojedynczego stosunku pracy z jednym podmiotem po stronie pracodawcy. W dwóch przypadkach chodziło przy tym o konkretne zachowania (praca nadliczbowa, nierówne traktowanie). Sąd Najwyższy stosował konstrukcję pomijania
prawnej odrębności członków holdingu ze względu na
wyraźnie występujące w tych sprawach symptomy nadużycia. Nie chodziło przy tym o sam fakt istnienia równoległych stosunków zatrudnienia (pracy czy cywilnoprawnego), ale o dodatkowe zachowania pozwalające
negatywnie oceniać postępowanie pracodawców (na
przykład brak czytelnego podziału prac na wykonywane
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w ramach poszczególnych więzi zatrudnienia czy sztuczny podział jednego zadania roboczego między różne
więzi zatrudnienia z różnymi podmiotami). W odniesieniu do przekształceń najczęściej wchodziło zaś w grę
korzystanie z instytucji art. 231 k.p. bez woli kontynuowania zatrudnienia pracowników.
Na koniec Sąd Najwyższy podkreślił, że na przeszkodzie tworzenia konstrukcji pracodawcy wielopodmiotowego w prawie pracy stoi także uchwała z 2 września 2009 r.,
II UZP 6/09 (OSNP 2010/3–4/46). Zgodnie z wyrażonym
w tej uchwale poglądem praca wykonywana w warunkach
opisanych w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej jest bowiem
traktowana jak praca na rzecz własnego pracodawcy. Nie
kwalifikuje się jej więc jako czynności realizowanych na
rzecz osoby trzeciej, lecz niejako „włącza” do stosunku
pracy łączącego pracownika z jego pracodawcą. W tym
ujęciu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej stanowi jedyny —
prawnie skonkretyzowany — instrument pomijania prawnej odrębności członków holdingu. Jego prawne skonkretyzowanie ma tę zaletę, że abstrahuje od konieczności dowodzenia jakichkolwiek nadużyć pozycji pracodawcy
w grupie spółek. Niemniej jednak zarówno ta koncepcja,
jak i regulacja art. 8 ust. 2a ustawy systemowej mają jedną
istotną wspólną cechę. Zmierzają one do ujęcia całokształtu aktywności osoby zatrudnionej na rzecz różnych podmiotów holdingowych w ramach jednej więzi zatrudnienia
— z zasady jednego stosunku pracy. Nie ma więc mowy
o tworzeniu jakiejkolwiek kategorii wielopodmiotowej, realizującej „model właścicielski związany z holdingową
strukturą organizacyjną spółek handlowych”.

dr Eliza Maniewska
Biuro Studiów i Analiz
Sądu Najwyższego

1

Uchwała stanowi, że spółka kapitałowa wchodząca w skład
„holdingowej struktury organizacyjnej spółek handlowych”,
a nie ta struktura (holding, grupa kapitałowa) jest pracodawcą, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 2015 r.
poz. 121 ze zm., dalej: ustawa systemowa.
2 Na kwestie te wyraźnie wskazuje M. Raczkowski, uznając, że
rozwiązanie problemów „holdingowych” wymaga inicjatywy
ustawodawcy (Raczkowski, 2009, s. 66–71). Również inni
przedstawiciele doktryny nie widzą możliwości przyznania statusu pracodawcy czy to podmiotowi dominującemu w zgrupowaniu (por. Lewandowski, 2007, s. 152), czy to całemu zgrupowaniu (por. Pisarczyk, 2009, s. 175), wskazując, że w przyszłości możliwe będą działania ustawodawcy polegające na
przenoszeniu na poziom grupy niektórych obowiązków lub samej zdolności zatrudniania pracowników, co oznaczałoby, że
de lege lata uczynić się tego nie da. Przeciwko takiej interpretacji de lege lata — przynajmniej w sferze indywidualnego prawa pracy — opowiada się też P. Czarnecki (Czarnecki, 2014,
s. 175). Wreszcie pogląd o niemożności innego — niż tradycyjne — rozumienia pojęcia pracodawcy w holdingu, także na
tle indywidualnego prawa pracy — ostatnio zaprezentował
Z. Kubot (Kubot, 2014, s. 20).
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Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy
Zwolnienie na dziecko do lat 14
Małżonka pracownika ma dziecko z poprzedniego
małżeństwa w wieku 4 lat, które wychowuje wspólnie z pracownikiem. Na początku roku matka
dziecka skorzystała z dwóch dni tzw. opieki na
dziecko. W listopadzie pracownica urodziła drugie
dziecko, którego ojcem jest pracownik. Czy pracownik do końca roku może skorzystać jeszcze
z dwóch dni opieki na drugie dziecko?
Tzw. opieka na dziecko to zwolnienie od pracy przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej
jedno dziecko w wieku do 14 lat, w wymiarze 16 godzin
albo 2 dni w ciągu roku kalendarzowego. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Prawo do zwolnienia przysługuje zarówno pracownikowi wychowującemu własne dziecko, jak również
dziecko współmałżonka, dziecko przysposobione lub
wzięte na wychowanie.
Wymiar zwolnienia nie zależy od liczby dzieci pozostających na wychowaniu. Tym samym zarówno pracownik mający jedno dziecko w wieku do 14 lat, jak
i pracownik mający dwoje lub więcej dzieci w wieku do
14 lat ma prawo do zwolnienia w wymiarze 16 godzin
lub 2 dni. W przypadku gdy pracownik ma więcej niż
jedno dziecko, ze zwolnienia może korzystać do czasu
ukończenia przez najmłodsze z dzieci 14. roku życia.
Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z prawa do opieki na dziecko może korzystać
jedno z nich.
Z uwagi na fakt, iż pracownica na początku roku wykorzystała zwolnienie w pełnym wymiarze biorąc dwa
dni opieki na dziecko, obecnie pracownik nie może już
skorzystać z tego zwolnienia. W takim przypadku nie
ma znaczenia, na które z dzieci zostało wykorzystane
zwolnienie.
W związku z urodzeniem dziecka pracownik może
natomiast skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze

do 2 tygodni. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi
nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których
żadna nie może być krótsza niż tydzień. Pracownik może więc wykorzystać od razu cały urlop w pełnym wymiarze 2 tygodni lub podzielić urlop na części i najpierw
wystąpić o udzielenie 1 tygodnia urlopu, a w późniejszym terminie — aż do ukończenia 2. roku życia dziecka — skorzystać z pozostałego tygodnia urlopu.
Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek
pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem
korzystania z urlopu. Występując o udzielenie urlopu
ojcowskiego pracownik powinien dołączyć do wniosku
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny
akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów
oraz oświadczenie, czy korzystał z urlopu ojcowskiego
albo jego części.
W jaki sposób należy udzielać zwolnienia od pracy
przysługującego pracownikowi wychowującemu
dziecko do lat 14 w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu? Czy w każdym przypadku wymiar zwolnienia ustala się proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy? Jak należy postąpić, jeżeli w trakcie roku kalendarzowego dojdzie do zmiany wymiaru etatu?
Od 2 stycznia 2016 r. w wyniku nowelizacji art. 188 kodeksu pracy pracownik wychowujący przynajmniej jedno
dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać w ciągu roku
kalendarzowego ze zwolnienia od pracy w wymiarze 16
godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wcześniej przepisy nie przewidywały możliwości wykorzystania tego zwolnienia w wymiarze godzinowym,
a jedynie w pełnych dniach. Obecnie pracownik może
więc wziąć wolne na część dnia pracy, w zależności od
potrzeb związanych z opieką nad dzieckiem.
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O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym
wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym
w danym roku kalendarzowym. Pracownik może więc
zadecydować, czy woli korzystać ze zwolnienia w pełnych dniach, czy też w godzinach. Wybrany sposób korzystania ze zwolnienia obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.
Zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym dla
pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze
czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Tym samym, np. pracownikowi zatrudnionemu na
1/4 etatu przysługują 4 godziny zwolnienia, na 1/2 etatu — 8 godzin zwolnienia, na 3/4 etatu — 12 godzin
zwolnienia.
Dotyczy to jednak wyłącznie przypadku, gdy pracownik zatrudniony na część etatu zdecyduje się korzystać
ze zwolnienia w wymiarze godzinowym. Zasada propor-

cjonalnego ustalania wymiaru zwolnienia nie obowiązuje, jeżeli pracownik zatrudniony na część etatu korzysta
ze zwolnienia w dniach, wówczas niezależnie od wymiaru etatu przysługują mu 2 dni zwolnienia.
Przepisy nie regulują sytuacji, w której w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu
pracy. W takim przypadku należałoby jednak na nowo
ustalić wymiar zwolnienia odpowiednio do zmienionego wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeżeli pracownik
przez pierwszą połowę roku był zatrudniony na 1/2 etatu i w tym czasie wykorzystał 4 godziny zwolnienia, a następnie jego wymiar czasu pracy zmniejszył się do 1/4
etatu, to do końca roku nie będzie już mógł korzystać ze
zwolnienia, ponieważ wcześniej wykorzystał już pełen
wymiar zwolnienia.

Katarzyna Pietruszyńska
Departament Prawny
Głównego Inspektoratu Pracy

Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw z 2016 r. od poz. 1787 do poz. 1956

Prawo pracy
Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
(poz. 1940)
Ustawa zmienia ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU
z 2016 r. poz. 645 ze zm.) w zakresie art. 71 ust. 2.
Katalog okresów podlegających zaliczeniu przy ustalaniu wymaganych łącznie co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania rozszerzono o pkt. 9 — tj.
o okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna na
podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.
Zmiany ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach
przedemerytalnych (DzU z 2013 r. poz. 170 ze zm.) są
omówione niżej w ramach przeglądu Dzienników
Ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
Ustawa z 21 października 2016 r. o ratyfikacji
Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy
przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie
w dniu 11 czerwca 2014 r. (poz. 1942)
Ustawą została wyrażona zgoda na dokonanie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej
z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
Ustawa weszła w życie 16 grudnia 2016 r.
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (poz. 1809)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 22
§ 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (DzU z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Określa
świadczenia, od których zaniechano poboru podatku
dochodowego do osób fizycznych. Ma zastosowanie do
dochodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie weszło w życie 19 listopada 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
(poz. 1832)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
139 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (DzU
poz. 1650 ze zm.). Określa wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
na poziomie 5849,67 zł miesięcznie.
Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 października 2015 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia
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na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzU poz.
1807).
Rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (poz.
1838)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
180 § 7 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (DzU poz. 177 ze zm.). Określa: 1) szczegółowy
sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko
asystenta prokuratora oraz jego etapy i przebieg, 2)
skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania, 3) zakres i sposób udostępniania informacji o przebiegu i wynikach konkursu kandydatowi na stanowisko
asystenta prokuratora.
Rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 listopada 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (poz. 1876)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 36
ust. 8 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2016 r. poz. 645 ze
zm.). Zmienia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodówi specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU poz. 1145).
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
badań psychologicznych strażników gminnych
(miejskich) (poz. 1892)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
24a ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (DzU z 2016 r. poz. 706). Zmienia rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań
psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
(DzU poz. 1012).
Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 listopada 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (poz. 1902)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 773
§ 1 k. p. Zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (DzU z 2014 r. poz.

1030), w zakresie tabeli „I. Dla niektórych pracowników
cywilnych więziennictwa”.
Rozporządzenie weszło w życie 26 listopada 2016 r.,
z tym że zmienione przepisy mają zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa
należnych od 1 lipca 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21
listopada 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (poz. 1905)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
178 § 2 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (DzU poz. 177 ze zm.). Rozporządzenie określa
wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów
i starszych asystentów prokuratorów w powszechnych
jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Rozporządzenie weszło w życie 29 listopada 2016 r.,
z tym że przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do
wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów od 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14
listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (poz. 1913)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.
149a § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU z 2015 r. poz. 133 ze zm.).
Zmienia rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22
marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na
stanowisko referendarza sądowego (DzU poz. 331).
Rozporządzenie weszło w życie 14 grudnia 2016 r.
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 19 października 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji
i realizacji widowisk (poz. 1814)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 października 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (poz. 1817)
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne
stanowisko sędziowskie (poz. 1889)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym (poz. 1945)
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Zabezpieczenie społeczne
Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy
o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (poz. 1810)
Ustawa zmienia ustawę z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (DzU z 2015 r. poz. 578) oraz
ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r. poz. 963 ze zm.) poprzez wprowadzenie do tych ustaw podstawy prawnej
dla ministra ds. finansów publicznych do przekazywania
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, na jego żądanie,
danych dotyczących płatników lub podatników, odpowiednio dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do
przekazywania ministrowi ds. finansów publicznych, na
jego żądanie, danych dotyczących ubezpieczonych.
Ustawa weszła w życie 5 listopada 2016 r.
Ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (poz. 1860)
Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin
do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Zgodnie z art. 2 ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (DzU z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). Wspominane uprawnienia obejmują m.in. zapewnienie dostępu
do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży
dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety
w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, jednorazowe świadczenia
z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Wysokość ww. jednorazowego świadczenia ustalono
w wysokości 4000 zł. Przysługuje ono matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód. Prawo do tego świadczenia ustala się na wniosek osoby uprawnionej złożony
w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Prawo do
tego świadczenia uzależniono od pozostawania kobiety
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Kwoty jednorazowego świadczenia nie
wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2016 r.
poz. 930). Świadczenie to również nie podlega egzekucji.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z tym że
art. 7, art. 12 oraz art. 18 pkt 3 i 4 weszły w życie 18 listopada 2016 r.
Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (poz. 1921)
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Ustawa zmienia art. 84 ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU
z 2016 r. poz. 963 ze zm.) poprzez dodanie ust. 7a.
Zgodnie z nowym przepisem w przypadku osoby, która
nienależnie pobrała świadczenie, decyzji, o której mowa
w ust. 7 (tj. dotyczącej nienależnie pobranych świadczeń), nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od
ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne
świadczenie.
Zgodnie z przepisami przejściowymi organ rentowy
od dnia wejście w życie omawianej ustawy (tj. 14 grudnia 2016 r.) nie wydaje osobie, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, decyzji ustalającej kwoty nienależnie pobranych przez nią świadczeń oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia, jeżeli
od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano, upłynął
termin 5 lat, a postępowania wszczęte w tych sprawach
a niezakończone wydaniem decyzji podlegają umorzeniu. Ponadto art. 84 ust. 7a zmienianej ustawy ma zastosowanie również do rozpoznania odwołań od decyzji
ustalających kwoty nienależnie pobranych świadczeń
oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia wniesionych
i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (poz. 1940)
Zmiana w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2013 r. poz. 170 ze
zm.) ma na celu umożliwienie osobom, które pobierały
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2015 r. poz. 114 ze
zm.) lub zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy
z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (DzU z 2016 r. poz. 162 ze zm.) w związku
ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną
i które utraciły prawo do tego świadczenia lub zasiłków
w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była
sprawowana — nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zmiana ta opiera się na założeniu, że
okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia odnośnie do okresu uprawniającego do nabycia
prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Nowela zmienia również art. 7 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych w zakresie ust. 1 oraz 3, a także poprzez dodanie nowego ust. 4.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 października 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (poz. 1793)

dr Agnieszka Zwolińska
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WYNAGRODZENIE

WSKAŹNIKI ZUS — w złotych
(stan prawny na 1 grudnia 2016 r.)
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2016 r.

4055,04

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016 r.

1850,00

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za III kwartał 2016 r.
(łącznie z wypłatami nagród z zysku)

4254,20

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku za III kwartał 2016 r.

4251,21

EMERYTURY I RENTY

Kwota najniższej emerytury (od 1 marca 2016 r.)
Dodatkowe przychody, jakie mogą uzyskać emeryci i renciści bez zmniejszenia świadczeń
(równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r.
łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne)
Dodatkowe przychody, jakie mogą uzyskać emeryci i renciści, zmniejszające świadczenia
(czyli kwoty przychodu równe 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia)
Dodatkowe przychody, po przekroczeniu których zawieszona zostaje wypłata świadczenia; ograniczenia
nie dotyczą osób o ukończonym wieku emerytalnym (60 lat — kobieta, 65 lat — mężczyzna)

882,56

2838,60
od 2838,60
do 5271,60
powyżej 5271,60

Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

882,56

Kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

676,75

Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem
Kwota najniższej renty rodzinnej
Kwota najniższej renty rodzinnej wypadkowej

1059,07
882,56
1059,07

Kwota zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2016 r.)
 kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

95,00

 kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

124,00

 kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

135,00

Granica dochodu na jedną osobę uprawniająca do zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2015 r.)

674,00

Dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne (od 1 listopada 2015 r.)

764,00

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego (od 1 września 2006 r.)

153,00

ZASIŁKI

Dodatki do zasiłku rodzinnego
 z tytułu urodzenia dziecka — jednorazowo
 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na trzecie i następne dzieci
uprawnione do zasiłku rodzinnego

1000,00
95,00

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 do 5. roku życia
 powyżej 5. roku życia
 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego — jednorazowo we wrześniu

90,00
110,00
100,00

 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła

ODSZKODOWANIA

DODATKI

Kwota zasiłku pogrzebowego (od 1 marca 2011 r.)
Kwota dodatku pielęgnacyjnego do emerytury/renty

113,00
69,00
4000,00
208,67

Kwota dodatku pielęgnacyjnego do emerytury/renty dla inwalidy wojennego

313,01

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury/renty

208,67

Kwota dodatku do emerytury/renty za tajne nauczanie

208,67

Z tytułu doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za każdy procent uszczerbku
na zdrowiu (od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.) (MP z 2016 r., poz. 206)

780,00

Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu

780,00

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji (MP z 2016 r., poz. 206)
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SKŁADKI ZUS
(stan prawny na 1 grudnia 2016 r.)
Najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz
na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy dla niektórych grup ubezpieczonych
Minimalna składka na ubezpieczenia społeczne od stycznia do grudnia 2016 r. dla:
1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2. twórców i artystów,
3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego
zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub
partnerskiej,
5. osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
wynosi:
 emerytalne —

474,92 zł (tj. 19,52%)

 rentowe

—

194,64 zł (tj. 8%)

 chorobowe

—

59,61 zł (tj. 2,45%)

Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 2433,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na 2016 r., czyli 4055,00 zł).
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1 kwietnia 2006 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata
kalendarzowe, jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O jej wysokości płatnicy winni być poinformowani
w terminie do 20 kwietnia danego roku.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich wyżej wymienionych grup nie może być niższa od kwoty 288,95 zł
(tj. 9%).
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(DzU z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2016 r. dla powyżej
wymienionych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3210,60 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r., włącznie z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2016 r. nie może być niższa od kwoty 288,95 zł
(tj. 9%).
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne od 1 października 2016 r. wynosi 4254,20 zł, a składka za
miesiące: październik, listopad, grudzień 2016 r. wynosi 382,88 zł.
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850,00 zł,
a składka miesięczna 166,50 zł.
Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców wynosi 520,00 zł,
a składka miesięczna 46,80 zł.
Najwyższa podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego — 10 137,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek).
Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10%.
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2016 r. wynosi
121 650 zł (MP z 2015 r. poz. 1292).
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Roczny spis treœci 2016
nr str.

Artyku³y ogólne

PiZS

Antczak Barbara
Ochrona interesu pracodawcy a funkcje prawa pracy
9
2
Godlewska-Bujok Barbara
Zawarcie umowy o pracę w badaniach tegorocznych
noblistów z zakresu ekonomii
11 5
Grzebyk Piotr
„Osoby wykonujące pracę zarobkową” a wolność koalicji.
Uwagi na marginesie projektu zmieniającego ustawę
o związkach zawodowych z 22 marca 2016 r.
5
2
Jończyk Jan
Najem pracy
12 2
Kubot Zdzisław
Swoistości normatywne rynku świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
8
2
Lach Daniel Eryk
Europeizacja opieki zdrowotnej — trzy perspektywy
2 10
Lekarska klauzula sumienia a dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
— kilka uwag na marginesie wyroku TK w sprawie K 12/14 7
2
Pacud Radosław
(U)tracona sprawiedliwość międzypokoleniowa w
ubezpieczeniu emerytalnym
2
2
Sanetra Walerian
Potrzeby rewolucji a służba publiczna
6
2
Sąd Najwyższy — jedność i specjalizacja (zróżnicowanie
wewnętrzne)
1
2
Sobczyk Arkadiusz
Prawo do pracy a zatrudnienie terminowe
i niepełnowymiarowe
11 2
Ślebzak Krzysztof
„Delegowanie równoległe” w świetle przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 8
9
Relacja umów międzynarodowych do przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego ze szczególnym uwzględnieniem umów
pomiędzy Polską i Niemcami z 1975 i 1990 r.
3
9
Tyc Aneta
Efektywność pracowniczych praw człowieka na przykładzie
migrantów
11 8
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu
i Inwestycji — pułapka dla prawa pracy?
4
2
Wratny Jerzy
Korporacyjne kodeksy dobrych praktyk z perspektywy
prawa pracy
3
2
Rada Dialogu Społecznego. Czy jeszcze instytucja
zbiorowego prawa pracy?
10 2

Studia i opracowania
Gołaś Jakub
Górne granice wynagrodzenia za pracę
Gorczyca Mirosław
Dysparytety dochodów i wydatków polskich gospodarstw
domowych w latach 1998 i 2015
Kuba Magdalena, Mielczarek Marcin A.
Dylematy wynikające z prawa dostępu do informacji

4

10

12

8

publicznej i ochrony danych osobowych — sprawozdanie
z konferencji
Kubot Zdzisław
Konstrukcje i konfiguracje władzy: NFZ-oferenci
Kulig Karol
Urlop rodzicielski — analiza problemowa
Kwoka Klaudia, Berg Julia
Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania
— sprawozdanie z konferencji
Paluszkiewicz Magdalena
Wybrane środki prawne wspomagające utrzymanie
zatrudnienia pracowników starszych w Belgii
Pawłucki Michał
Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa
ochrony danych osobowych — sprawozdanie z konferencji
Raczkowski Michał
Grupa spółek (holding) jako pracodawca
Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu
w indywidualnym prawie pracy, cz. I
Pomijanie prawnej odrębności członków holdingu
w indywidualnym prawie pracy, cz. II
Rylski Mikołaj
O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy
o zwolnieniach grupowych
Serafin Katarzyna
Sprawozdanie z VI Seminarium Szubertowskiego
— międzynarodowej konferencji pt. „Przyszłość prawa pracy”
Sobczyk Arkadiusz
Informowanie pracowników o transferze a pojęcie
informacji publicznej
Surdykowska Barbara
Między samozatrudnieniem fałszywym a zależnym
Wpływ zmiany technologicznej na przyszłość pracy.
Czy działanie platform internetowych zmieni rozumienie
pojęcia zatrudnienia?

11 15
1

13

3

15

6

14

10

9

7

16

7

9

8

15

9

11

5

10

5

18

9

8

2

18

6

8

Wyk³adnia i praktyka
Barański Michał
Obowiązki informacyjne osoby ubiegającej się
o zatrudnienie pracownicze
4
Bąba Michał
Zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych
biometrycznych a brak równowagi stron stosunku pracy 12
Bernat Rafał
Wydatki na pracowników stanowiące koszty uzyskania
przychodów pracodawcy
5
Borowicz Jacek
Z problematyki zatrudnienia administratora
bezpieczeństwa informacji
12
Fik Piotr, Jasińska Joanna
O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 9
Gołaś Jakub
Problematyka stanowczych form udziału zakładowej
organizacji związkowej w polityce zwolnień z perspektywy
pracodawcy
8
Jasińska Joanna, Fik Piotr
O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 9
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Jaśkowski Kazimierz
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
Kumor-Jezierska Ewelina
Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku
pracy przy przejściu zakładu pracy
Lach Daniel Eryk
Pomoc socjalna dla imigrantów
Ludera-Ruszel Agata
Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas określony
— pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo?
Maniewska Eliza
Długość terminów na dochodzenie przez pracownika
roszczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę a zasada
proporcjonalności
Zbieg roszczenia o odszkodowanie z art. 183d k.p.
za dyskryminacyjną przyczynę wypowiedzenia z roszczeniami
z art. 45 § 1 k.p.
Mańczyk Paweł
Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od
nieruchomości
Miernicka Irmina
Dyskryminacja pracownika ze względu na wygląd
na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich
i polskich regulacji prawnych
Muszyńska Barbara
Upadłość i restrukturyzacja pracodawcy
po 1 stycznia 2016 r.
Piszczek Anna
Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym
wyrokiem w świetle art. 52 § 1 pkt 2 k.p.
Płaczek Kamila
Absencja chorobowa pracownika jako uzasadniona
przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie
Sądu Najwyższego
Potocka-Sionek Nastazja
Nielegalne delegowanie pracowników tymczasowych do
pracy w Niemczech a moc wiążąca formularza A1
Prusinowski Piotr
„Konieczność” wykonywania pracy poza normalnymi
godzinami pracy (art. 1514 § 1 k.p.)
Rylski Mikołaj
Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas
określony po nowelizacji kodeksu pracy
Ryś Krystian
Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu zdarzeń
medycznych podmiotów leczniczych prowadzących szpital
Skąpski Michał
Obowiązek pracodawcy wypłaty należności z tytułu podróży
służbowych kierowców i zakres swobody jego kształtowania
Sobczyk Arkadiusz
Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych a transfer
zakładu pracy i sukcesja generalna
Stefanicki Robert
Nadużycie formy prawnej spółki w zgrupowaniu
w aspekcie prawa pracy
Stefański Krzysztof
Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa
Sądu Najwyższego
Stopka Karolina
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

48

3

21

1

29

3

27

2

25

4

17

10 16

9

32

6

23

7

18

11 27

7

32

10 25

2

36

11 20

5

27

6

16

5

21

1
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2

32

9

23

Szmit Jakub
Wybrane zagadnienia dotyczące nawiązania i ustania
stosunku pracy kuratorów sądowych
Szybkie Andrzej
Podleganie w Polsce ubezpieczeniom społecznym przez
cudzoziemców w świetle zasady równego traktowania
wynikającej z prawa UE i umów o zabezpieczeniu społecznym
Świątkowski Andrzej Marian
Racjonalne przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb
niepełnosprawnych
Tomanek Artur
Rozwiązywanie stosunków pracy w świetle nowych przepisów
o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
Unterschütz Joanna
Strajk i akcja protestacyjna a wypadek przy pracy
Witkowski Jarosław
Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku
świadczenia pracy w relacji do praw i obowiązków
stron umownego stosunku pracy

7

26

6

29

4

31

8

23

11 32

12 32

Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
Raczkowski Michał
Dyskryminacja i jej skutki
Dyskryminacja ze względu na wiek — nakaz bezwzględnego
stosowania prawa UE
Dyskryminacja ze względu na wiek — wiek włączenia
do systemu emerytalnego
Niewypłacalność pracodawcy spoza UE
Pojęcie pracy tymczasowej
Ponawianie zatrudnienia na czas określony
Prawo do urlopu wypoczynkowego a niezdolność
do pracy z powodu choroby
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
— przedmiot transferu
Równe traktowanie pracownicy w okresie urlopu
macierzyńskiego
Równe traktowanie pracowników zatrudnionych
na czas określony
Wypowiedzenie zmieniające i porozumienie
rozwiązujące w ramach zwolnień grupowych

2

41

5

40

7
3
12
10

37
34
37
32

8

38

4

37

9

38

11 37
1

34

Z orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego
Czechowski Marcin
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 3 marca 2015 r. (K 39/13) dotyczącego zabezpieczenia
społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej
1
Witoszko Wioletta
Gloss to the decision of the Constitutional Tribunal
of 29 October 2013, SK 64/12 (the right to lump sum
compensation for occupational disease when such
concurrence of titles to social insurance)
7

37

39

Z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
Maniewska Eliza
Długotrwała absencja chorobowa pracownika jako
przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Holding a pojęcie pracodawcy
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
— ustawodawstwo właściwe mające zastosowanie
do pracownika delegowanego
Procedura grupowych wypowiedzeń zmieniających
— najnowsze orzecznictwo

8 40
12 38
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Przywrócenie terminów określonych
w art. 264 k.p.
Sankcja podwyższenia stopy procentowej składki
na ubezpieczenie wypadkowe
Skutki wadliwej reprezentacji spółki kapitałowej
przy zawieraniu umowy o pracę z członkiem zarządu
— najnowsze orzecznictwo
Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagradzania
pracowników
Ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność
gospodarczą — najnowsze orzecznictwo
Wskazanie przez pracodawcę wielu przyczyn wypowiedzenia
umowy o pracę — nowa linia orzecznicza
Zmiana warunków pracy i płacy z mocy prawa
May Joanna
Dopuszczalność umów prorogacyjnych w sprawach
z zakresu prawa pracy. Glosa do postanowienia Sądu
Najwyższego z 13 lutego 2014 r. (II PZP 1/13)
Nalepka Arkadiusz
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2013 r.
(I PK 138/13) uznającego samobójstwo w trakcie
nielegalnego strajku za wypadek przy pracy
Roszewska Katarzyna
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 maja 2016 r.
(III UK 145/15) dotyczącego rozróżniania
niepełnosprawności i niezdolności do pracy
Witkowski Jarosław
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r.,
II UK 443/14 — opłacenie składki na dobrowolne
ubezpieczenie chorobowe w niepełnej wysokości

11 39
2

42

1

40

7

41

6

37

10 34
9 39

4

3

39

39

11 40

6

39

Kowalski Sebastian
Decyzja inspektora pracy nakazująca powołanie zespołu
powypadkowego i ustalenie okoliczności wypadku,
któremu uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy
nazwanej przez strony umową o dzieło — glosa do wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z 29 stycznia 2015 r., III SA/Gd 399/14
10 36

Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy
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11 42
10
4
5
7
2
9
3
6
12

39
43
44
43
45
41
43
43
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1
2
3
4
5
6
7

42
46
45
44
45
44
44

Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy

8
9
10
11
12

43
42
40
43
42

Przegl¹d wydawnictw
Góral Zbigniew, Prusinowski Piotr (rec.)
System prawa pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy,
red. naukowa K.W. Baran
10 41
Stelina Jakub (rec.)
Wolność pracy i władza. Artykuł recenzyjny
3 46
Wratny Jerzy (rec.)
Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku
zmierzamy? Red. naukowa Helena Strzemińska
i Marek Bednarski
1 46

W czasopismach
Jończyk Jan (opr.)
W czasopismach (8)
W czasopismach (9)
W czasopismach (10)
W czasopismach (11)
W czasopismach (12)
W czasopismach (13)
W czasopismach (14)
W czasopismach (15)

2
4
5
6
8
9
10
11

47
46
46
46
45
45
45
44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

48
51
51
48
48
52
47
47
47
47
47
45

WskaŸniki i sk³adki ZUS

Z orzecznictwa s¹dów administracyjnych

Pawłowska-Lis Agata
Uprawnienia rodzicielskie pracowników
Urlop rodzicielski
Pietruszyńska Katarzyna
Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Jeszcze o umowach na czas określony
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Ochrona pracownicy w ciąży
Stosunek pracy
Umowa o pracę
Umowy na czas określony
Urlop w pierwszej pracy
Zwolnienie na dziecko do lat 14

Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy
Nowe przepisy

Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS
Wskaźniki i składki ZUS

Felietony
Gersdorf Małgorzata
Związki zawodowe walczą o swoje przy okazji
wspierając nadwątloną przez media reputację sądów 7 II str. okł.
Pilich Mateusz
Prawa pracownicze i socjalne jako prawa człowieka.
25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy
12 II str. okł.
Rączka Krzysztof
I po służbie
1 II str. okł.
Sanetra Walerian
Czy kodyfikować (rekodyfikować) prawo pracy?
9 II str. okł.
Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są
pracownikami i co z tego wynika
2 II str. okł.
Domniemanie stosunku Pracy i tzw.
dyskryminacja pozytywna
3 II str. okł.
Dzieci — inwestycja, seniorzy — amortyzacja
8 II str. okł.
Fetysz domniemania zgodności ustawy
z Konstytucją
4 II str. okł.
Instrumenty rynku pracy czy instrumenty
antyrynkowe?
5 II str. okł.
Polecenia służbowe a zasada praworządności
10 II str. okł.
Proletariat i prekariat
11 II str. okł.
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