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Profesor Małgorzata gersdorf 
– uczona, sędzia, nauczyciel

Krzysztof Rączka

Profesor Małgorzata Gersdorf urodziła się w rodzinie prawniczej jako 
jedyna córka sędzi Alicji Gersdorf de domo Nierychlewskiej i profesora Mi-
rosława Gersdorfa, wybitnego uczonego, specjalisty prawa spółdzielcze-
go. Prawnicza tradycja rodzinna niewątpliwie zdeterminowała dokonane 
przez Nią wybory.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanow-
skiego w Warszawie w 1971 r. rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyła w 1975 r. Pracę 
magisterską na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych 
i dochodzenia ojcostwa napisała pod kierunkiem Profesora Witolda Cza-
chórskiego. Praca ta opublikowana została przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Warszawskiego w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu 
rodzinnemu (1976). Z Wydziałem Prawa i Administracji UW związała całe 
życie zawodowe. Pracując na nim, przeszła wszystkie szczeble kariery za-
wodowej – od asystenta stażysty, do stanowiska profesora. W 1981 r. pod 
kierunkiem Profesora Zbigniewa Salwy obroniła doktorat na podstawie 
rozprawy Zawarcie umowy o pracę (Warszawa 1985), za którą otrzymała na-
grodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dnia 10.03.2003 r. na ma-
cierzystym Wydziale przyjęto kolokwium habilitacyjne Jubilatki i Rada 
Wydziału jednogłośnie przyznała jej stopień naukowy doktora habilito-
wanego. Podstawą przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego była roz-
prawa Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika (Warsza-
wa 2002). Tytuł naukowy profesora został nadany Jubilatce 1.04.2015 r. 
(monografia profesorska: Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013).

Aktywność zawodowa Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf na Uniwer-
sytecie Warszawskim zawsze była intensywna i wszechstronna. Koncen-
trowała się ona oczywiście na działalności naukowej i dydaktycznej, ale 
również działalność organizacyjna pokazuje, jak niezwykle ważny był 
i jest dla Jubilatki Uniwersytet i Wydział Prawa i Administracji.

Jubilatka jest autorką blisko 330 publikacji, w tym monografii, studiów, 
komentarzy, artykułów i glos. Dorobek ten jest zróżnicowany, gdyż do-
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tyczy wszystkich wiodących aspektów prawa pracy, a także wybranych 
zagadnień ubezpieczeń społecznych. Są to w zdecydowanej większości 
opracowania naukowe, ale także dydaktyczne, eksperckie i popularno-
naukowe. Jubilatka, jak mało kto, potrafi łączyć refleksję naukową z prze-
kazem dydaktycznym i praktycznym. Pani Profesor Małgorzata Gersdorf 
jest wysokiej klasy, bardzo cenionym nauczycielem akademickim. W mi-
nionych latach prowadziła wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych: wy-
kłady, wykłady specjalizacyjne, seminaria, konwersatoria i ćwiczenia. Jej 
zajęcia zawsze cieszyły się ogromną popularnością, a ona sama wzbudzała 
i nadal wzbudza wśród studentów sympatię i uznanie.

Jubilatka jest promotorką kilkuset, trudno nawet zliczyć ilu, prac ma-
gisterskich i dyplomowych. Osobnego odnotowania wymaga jej dorobek 
jako wychowawcy i promotora kadr naukowych. Pod Jej kierownictwem 
napisanych i obronionych zostało pięć doktoratów, a jeden z jej wychowan-
ków uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. O Jej osobowości 
jako naukowca i dydaktyka niech świadczy to, że ze wszystkimi swoimi 
doktorami ciągle współpracuje naukowo i utrzymuje serdeczne kontakty 
towarzyskie; jest dla nich punktem odniesienia w ich pracy zawodowej 
i życiu prywatnym.

Pani Profesor Małgorzata Gersdorf od 2018 r. jest Kierownikiem Kate-
dry Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Z oddaniem i powodzeniem kon-
tynuuje tradycję Katedry jako wiodącego w Polsce ośrodka naukowego 
i dydaktycznego, twórczo nawiązując do dorobku swoich poprzedników, 
zwłaszcza Profesora Zbigniewa Salwy, twórcy warszawskiej szkoły prawa 
pracy. Pamiętając o tradycji i spuściźnie swoich poprzedników, Jubilatka 
jako kierownik Katedry nadaje jej nacechowany swoją niepowtarzalną 
osobowością ton.

Przez cały czas zatrudnienia w Alma Mater Jubilatka pełniła znaczące 
funkcje akademickie. W latach 1992–1993 była wicedyrektorem Instytutu 
Nauk Prawno ‑Administracyjnych WPiA UW, w latach 1993–1999 – pro-
dziekanem na macierzystym Wydziale, w latach 2005–2008 – prorektorem 
Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2008–2012 – senatorem Uniwer-
sytetu. Była również kierownikiem studiów doktoranckich na WPiA UW. 
W latach 2000–2012 uczestniczyła też w pracach komisji senackich, prze-
wodnicząc od 2008 r. fundamentalnej dla funkcjonowania Uczelni Komi-
sji Prawno ‑Statutowej. Na Uniwersytecie Warszawskim Jubilatka należała 
też do NSZZ „Solidarność” od momentu powstania Związku aż do 2005 r., 
do chwili objęcia funkcji prorektora UW.

Pracę na macierzystej Uczelni Pani Profesor łączyła i nadal łączy z bo-
gatą działalnością edytorską. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Prze-
glądu Sądowego”. W latach 1997–2003 była redaktorem naczelnym mie-
sięcznika „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych”, w latach 
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sPołeczne, Polityczne i KulturoWe 
uWarunKoWania Modelu zatrudnienia 

W Polsce

Barbara Godlewska ‑Bujok, Wojciech Ostaszewski

1. WproWadzenie

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące społecznych, politycz-
nych i kulturowych uwarunkowań modelu zatrudnienia w Polsce, nale-
żałoby się zastanowić, jakie rodzaje przyczyn miały i ciągle mają wpływ 
na jego kształtowanie oraz z jakimi modelami zatrudnienia mamy do czy-
nienia w polskim systemie prawa zatrudnienia. Warto również zastanowić 
się, czy prawo zatrudnienia dopuszcza, a jeżeli tak – to w jakim zakresie, 
możliwość modyfikacji modelu zatrudnienia wraz z rozwojem stosunków 
zatrudnienia oraz w jakim stopniu nadużycia modelu zatrudnienia wpły-
wają wtórnie na kształtowanie się tego modelu.

2. Czy W polsCe istnieje jeden uniWersalny 
model zatrudnienia?

Tak postawione pytanie musi spotkać się z odpowiedzią negatywną. 
O ile w wypowiedziach przedstawicieli i przedstawicielek nauki prawa 
pracy można odnieść wrażenie, że taki jednolity czy uniwersalny model 
istnieje, to jednak po analizie części piśmiennictwa okazuje się, że kwe-
stia uniwersalnego modelu zatrudnienia wcale nie jest taka oczywista. 
Pani Profesor Małgorzata Gersdorf, Nasza Mistrzyni, wskazała na koniecz-
ność poszukiwania takiego właśnie uniwersalnego modelu zatrudnienia, 
co może być uzasadnione właśnie wielością istniejących rozwiązań praw-
nych, mających na celu regulowanie pracy1. Jednocześnie uniwersalizm 
rozwiązania w dużej mierze przyczyniłby się – być może – do lepszego 
standardu ochrony zarówno świadczących pracę, jak i akceptacji i stoso-

1 Por. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013, passim.
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wania go przez właśnie tę pracę oferujących. Łatwiej również można by 
było wskazać jego uwarunkowania.

W tym celu kluczową kwestią jest ustalenie, o jakim modelu zatrud-
nienia w Polsce możemy mówić. W tym tradycyjnym pojmowaniu modelu 
zatrudnienia dominuje pogląd, że jest to model kodeksowy, ale to przecież 
niejedyna podstawa prawna wykonywania pracy ani nawet niejedyna 
droga rozwojowa prawa zatrudnienia2.

W nauce prawa pracy wyróżnia się różne modele zatrudnienia. Wska-
zać można m.in.:
 1) ze względu na klasyfikację podstawy prawnej zatrudnienia:

 – pracowniczy model zatrudnienia,
 – cywilnoprawny model zatrudnienia,
 – służbowy model zatrudnienia,
 – ustrojowy model zatrudnienia,
 – penalny model zatrudnienia3;

 2) ze względu na szczególne reżimy zatrudnienia:
 – model zatrudnienia typowego4,
 – model zatrudnienia wspieranego,
 – model zatrudnienia tymczasowego5,
 – model zatrudnienia hybrydowego6,
 – model zatrudnienia terminowego7,
 – model zatrudnienia na podstawie powołania8,

2 Por. np. W. Muszalski, Ogólna refleksja o rozwoju prawa pracy i jego uwarun-
kowaniu, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015/XXIV(3); M. Szylko ‑Skoczny, Zmia-
ny w modelu zatrudnienia, „Studia Ekonomiczne” 2014/167, s. 174–183, J. Jończyk, 
O modernizacji prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011/9; I. Boru-
ta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005/4, 
s. 2–12.

3 W. Sanetra, Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy [w:] Prawo 
pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, War-
szawa 2002, s. 315.

4 I. Florczak [w:] I. Florczak, Status prawny osób świadczących pracę w ramach 
umownego zatrudnienia nietypowego, Łódź 2017, s. 14–15.

5 A. Reda ‑Ciszewska, Świadczenie pracy tymczasowej z naruszeniem przepisów 
ustawy (powyżej dopuszczanego okresu świadczenia pracy tymczasowej). Glosa do wyroku 
SN z dnia 19 marca 2019 r., III UK 84/18, OSP 2020/1, s. 6.

6 A. Reda ‑Ciszewska, Świadczenie pracy tymczasowej…, s. 6.
7 Ł. Pisarczyk, Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy, cz. 2, „Mo-

nitor Prawa Pracy” 2016/5, s. 234–235; A. Dral [w:] System prawa pracy, t. 2, Indy-
widualne prawo pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017, s. 781.

8 B.M. Ćwiertniak [w:] Kodeks pracy. Komentarz, t. 1, Art. 1–113, red. K.W. Ba-
ran, Warszawa 2020, art. 68, s. 592.
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 – modele zatrudnienia urzędniczego9,
 – modele zatrudnienia samorządowego10,
 – model zatrudnienia w postępowaniu upadłościowym11,
 – model zatrudnienia cudzoziemców12 i inne;

 3) ze względu na stabilność podstawy prawnej zatrudnienia:
 – model statyczny13,
 – model elastyczny14.
Już na podstawie wskazanej wyżej klasyfikacji można zauważyć, 

że kwestia wyodrębnienia uniwersalnego modelu zatrudnienia jest dość 
złożona, ponieważ można by odwoływać się do wielu różnych modeli za-
trudnienia i w obliczu funkcjonowania wielu modeli na podstawie danych 
statystycznych15 oraz dyskursu w literaturze16 można przyjąć, że dominu-
jący jest w dalszym ciągu tradycyjny model zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy, w którym pracownik pozostaje pod kierownictwem pra-
codawcy określającego środki i metody wykonywania pracy oraz sprawu-
jącego kontrolę i nadzór nad procesem pracy.

9 M. Paluszkiewicz [w:] System prawa pracy, t. 11, Pragmatyki pracownicze, 
red. K.W. Baran, Z. Góral, Warszawa 2021, s. 490; Ł. Pisarczyk [w:] System prawa 
pracy, t. 4, Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy, red. K.W. Baran, 
Warszawa 2017, s. 589.

10 Ł. Pisarczyk, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, „Praca i Zabezpie-
czenie Społeczne” 2009/3, s. 19 i n.

11 A. Tomanek [w:] System prawa pracy, t. 9, Międzynarodowe publiczne prawo 
pracy. Standardy globalne, red. K.W. Baran, Warszawa 2019, s. 383.

12 E. Podgórska ‑Rakiel, M. Szypniewski, Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców 
spoza UE, Warszawa 2018, s. 3 i n.

13 A.M. Świątkowski [w:] System prawa pracy, t. 8, Prawo rynku pracy, 
red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018, s. 159.

14 J. Męcina [w:] System prawa pracy, t. 7, Zatrudnienie niepracownicze, 
red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 32; I. Jaroszewska ‑Ignatowska, Zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, Warszawa 2018, s. 47.

15 Według danych Głównego Urzędy Statystycznego pod koniec 2020 r. w ra-
mach stosunku pracy zatrudnionych było niemal 12 mln osób z prawie 17 mln 
aktywnych zawodowo. Ponad 4 mln aktywnych zawodowo stanowili pracodaw-
cy i prowadzący działalność na własny rachunek. Główny Urząd Statystyczny, 
Rocznik Statystyczny Pracy 2021, Warszawa 2021, s. 117.

16 Por. np. J. Jończyk, Umowa o zatrudnienie, „Praca i Zabezpieczenie Społecz-
ne” 2012/1, s. 2 i n.; M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013, s. 169 i n.; 
G. Casale, A. Perulli, Towards the single employment contract: Comparative reflections, 
Oxford 2014, passim; B. Godlewska ‑Bujok, O co chodzi w jednolitej umowie o pracę?, 
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015/6, s. 18 i n.; H. Szewczyk, Równość płci 
w zatrudnieniu, Warszawa 2017, s. 81.
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Powstaje pytanie, co leży u przesłanek konstrukcji tego modelu. Model 
zatrudnienia jest zawsze wypadkową warunków społecznych, politycz-
nych i kulturowych, w jakich powstaje. Warto zauważyć, że zmiany tego 
modelu są kształtowane nie tylko przez ustawodawcę, ale również przez 
praktykę i orzecznictwo sądów, co w następstwie ma wpływ na praktyki 
biznesowe.

W przepisach normatywnych mamy do czynienia również z odniesie-
niem do zasad współżycia społecznego, które mają istotny wpływ na bu-
dowanie modelu zatrudnienia i odnoszą się do ugruntowanych zasad, kul-
tury prawnej oraz wartości przyjętych w przebiegu rozwoju społecznego, 
które mogą się dezaktualizować czy zmieniać wraz ze zmianą przekonań 
społecznych o tym, co jest słuszne czy sprawiedliwe.

3. Dynamizm jako cecha społecznych, politycznych 
i kulturowych uwarunkowań moDelu zatruDnienia

Stosunki zatrudnienia zmieniają się niezwykle dynamicznie wraz 
z nieustająco ewoluującymi warunkami społecznymi i gospodarczymi. 
W ostatnich latach doświadczyliśmy – m.in. wskutek pandemii COVID‑19 
i agresji na Ukrainę – niezwykle szybko zmieniającego się rynku pracy; zo-
baczyliśmy odwracające się globalne i lokalne procesy gospodarcze i spo-
łeczne, nowe szybko rozwijające się technologie, również komunikacyjne, 
które pozwoliły na „nowe otwarcie” w podejściu do kwestii czasu i miejsca 
pracy. Z kolei uwarunkowania demograficzne sprawiają, że współczesna 
dynamika zmian pozostaje bez precedensu w historii.

Na kształtowanie polskiego modelu zatrudnienia wpływ ma proces 
transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej, rozumianej nie tylko 
jako transformacja po 1989 r., ale również wyzwania modernizacyjne po 
II wojnie światowej17. W ostatnich 30 latach polskie myślenie o gospodar-
ce ewoluowało od gospodarki planowej, przez gospodarkę neoliberalną 
z elementami neokolonialnymi, do dzisiejszej zmierzającej w kierunku 
etatystycznej. Choć samo pojęcie transformacji może sugerować, że jest 
jakiś cel tych zmian, to w przypadku polskiej polityki zatrudnienia obrany 
kierunek niekoniecznie był i jest optymalny18. Obecnie te zmiany następu-
ją jednak już nie w ciągu pokoleń, ale w ciągu tygodni, miesięcy, rzadko 
lat. Mało jest więc czasu na szybkie reagowanie na zmiany.

17 B. Godlewska ‑Bujok, Skuteczność prawa zatrudnienia, Warszawa 2015, s. 11.
18 K. Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017, s. 27.
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Nowe formy pracy wymagają nowych warunków, nowego podejścia, 
uwzględnienia fazy rozwojowej stosunków społecznych, a przede wszyst-
kim – obecnie – wymagają ludzi, którzy poradzą sobie z szybkim prze-
chodzeniem od jednego zadania do drugiego, z przechodzeniem między 
miejscami pracy czy miejscami zamieszkania19. W konsekwencji wyma-
gają również zmian w systemach prawnych, tak aby przepisy prawne 
w sposób najbardziej odpowiedni oddawały rzeczywiste relacje społeczne. 
W związku z tym ustawodawca jest zmuszony zmieniać prawo, ale oprócz 
uświadomienia sobie faktu, że prawo należy zmieniać, należy zastano-
wić się, jak to robić w sposób racjonalny20. Właśnie te czynniki wpływają 
w dużej mierze na kształtowanie się modelu zatrudnienia.

Należy również pamiętać, że model zatrudnienia nie może być rozu-
miany w oderwaniu od systemu prawa, w którym funkcjonuje. Polityka 
prawa pracy powinna określać cele, do jakich dążyć ma ustawodawca 
ze względu na funkcjonujący w społeczeństwie system wartości, formu-
łując instrumentarium ich zastosowania w taki sposób, aby realizacja tych 
celów była możliwa w różnych warunkach. Dla zrozumienia modelu za-
trudnienia pierwszorzędne staje się zidentyfikowanie celów społecznych 
i celów wynikających z racjonalnych przesłanek oraz optymalizacja in-
strumentów niezbędnych do realizacji tego celu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pojawiła się 
także kwestia masowej emigracji zarobkowej, która ma istotny wpływ 
na kształtowanie ustroju pracy i rynku pracy w Polsce. Masowa migra-
cja z Polski i jednoczesny wzrost gospodarczy spowodowały zmianę po-
dejścia do kwestii zatrudniania – przestało być ważne zatrudnienie „za 

19 R. Sennett, Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010, s. 87.
20 Według Z. Ziembińskiego: „Kluczem problematyki dogmatycznej w od-

niesieniu do współczesnych systemów prawnych jest odwołanie się do założenia 
racjonalności prawodawcy. Polega ono na idealizującym, niewątpliwie kontrfak-
tycznym przyjmowaniu, że teksty prawne danego systemu są tworem jednego 
tylko, w pełni racjonalnego podmiotu, a więc podmiotu konsekwentnie kierują-
cego się określoną spójną wiedzą uporządkowanymi preferencyjnie” (Z. Ziem-
biński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 25). Ta koncepcja 
dobrze ugruntowana w polskiej nauce prawa, również prawa pracy, nie wy-
trzymuje jednak konfrontacji z rzeczywistością. Prawodawca bowiem często nie 
jest zainteresowany zbadaniem wskazanego przez B. Zdziennickiego „długiego 
łańcucha faktów i powiązań” (B. Zdziennicki, Skuteczność prawa gospodarczego, 
„Studia Prawnicze” 1987/1(91), s. 102). Więcej na ten temat: B. Godlewska ‑Bujok, 
Badania społeczne w tworzeniu prawa pracy: w poszukiwaniu modelu optymalnego, „Pra-
ca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018/4, s. 4–9; J. Czerniak ‑Swędzioł, B. Mądrzy-
cki, Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa 
pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019/26(4), s. 303–316.
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