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W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące 
pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omó-
wiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mia-
nowania. Są to akty prawne kreujące nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale 
również stosunki organizacyjne wykraczające poza obszar prawa pracy. Wyma-
gało to uwzględnienia w prowadzonych rozważaniach także punktu widzenia 
innych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa administracyjnego. 
Struktura opracowania jest wyznaczona tym, że poszczególne pozaumow-
ne stosunki zatrudnienia pracowniczego mają zróżnicowany rodowód oraz 
w różnym stopniu odbiegają od tego, co jest charakterystyczne dla umowy 
o pracę. Odrębnie zatem dla każdej z podstaw tych stosunków pracy zostały 
zaprezentowane takie kwestie, jak:
− ich geneza i historia,
− zakres zastosowania,
− sposób nawiązania,
− zmiana i rozwiązanie,
− odrębności dotyczące uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
− charakter prawny.
Omówiono również źródła regulacji prawnej, odrębności dotyczące procedu-
ry rozstrzygania sporów z pozaumownych stosunków pracy oraz odrębno-
ści, jakie w odniesieniu do tych stosunków występują w zakresie zbiorowego 
prawa pracy.
Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby z różnych ośrodków nauko-
wych z całego kraju, które w swym dotychczasowym dorobku szczególnie wiele 
miejsca poświęciły kwestiom pozaumownych stosunków pracy, co gwarantu-
je, że przedstawione w opracowaniu rozważania cechuje odpowiedni poziom 
wnikliwości i profesjonalizmu. 
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa 
pracy. Może się okazać szczególnie przydatna w dyskusji o przyszłości pra-
wa pracy, która pozostaje w związku z działalnością komisji przygotowują-
cej nowy Kodeks pracy. Powinna jednak być pomocna także dla praktyków, 
a zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników dzia-
łów HR. Należy żywić nadzieję, że będzie też wykorzystywana w dydaktyce
prawniczej.
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SŁOWO WSTĘPNE
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

Pozaumowne stosunki pracy stanowią zasadniczo integralną część
indywidualnego prawa pracy. Pełna ich charakterystyka nie może jednak
ograniczać się tylko do tej płaszczyzny. Pozaumowne podstawy zatrud-
nienia pracowniczego wykazują bowiem odrębności o różnym charakte-
rze. Jakkolwiek podstawowym zadaniem badawczym jest ich konfronta-
cja z umową o pracę, to jednak nie można zapominać o tych konsekwen-
cjach zatrudnienia pozaumownego, które wykraczają poza indywidualne
prawo pracy. Odrębności stosunków pracy z wyboru, powołania i mia-
nowania ujawniają się także, choć w różnym stopniu, w zakresie zbioro-
wego i procesowego prawa pracy. Jest to zasadniczy motyw tego, aby
uczynić je przedmiotem rozważań zawartych w osobnym tomie Systemu
prawa pracy. Trzeba też podkreślić, że natura pozaumownych podstaw
zatrudnienia sprawia, iż nie sposób o nich pisać wyłącznie w ramach części
ogólnej indywidualnego prawa pracy, ale również nie mieszczą się w ra-
mach jego części szczególnej. To stanowiło również powód poświęcenia
tym zagadnieniom osobnego tomu.

W ostatnim ćwierćwieczu regulacje normatywne dotyczące tego ro-
dzaju zatrudnienia pracowniczego podlegały permanentnym przemia-
nom związanym z nieustannymi reformami struktur administracji pub-
licznej. Ujawniła się też tendencja przenikania pozaumownych podstaw
zatrudnienia pracowniczego do sfery gospodarczej. W naszej ocenie uza-
sadnia to podjęcie przez naukę prawa pracy pogłębionych badań dogma-
tycznych tej złożonej problematyki. Co więcej, teoretyczna refleksja w tej
materii wydaje się nawet swoistym obowiązkiem współczesnego pokole-
nia specjalistów prawa pracy, zwłaszcza wobec rysujących się na hory-
zoncie nowych wyzwań związanych z żywiołowo postępującymi proce-
sami legislacyjnymi.

Oddany do rąk Czytelników tom 4 stanowi jeden z istotnych ele-
mentów w cyklu wydawniczym Systemu prawa pracy. W założeniach ma
on się składać z jedenastu tomów:
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1) Część ogólna prawa pracy,
2) Indywidualne prawo pracy. Część ogólna,
3) Indywidualne prawo pracy. Część szczególna,
4) Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy,
5) Zbiorowe prawo pracy,
6) Procesowe prawo pracy,
7) Niepracownicze stosunki zatrudnienia,
8) Prawo rynku pracy,
9) Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy uniwersalne,

10) Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie,
11) Międzynarodowe prywatne prawo pracy.

Wewnętrzna systematyka tomu IV Systemu prawa pracy została opar-
ta na dominujących w doktrynie prawa pracy konwencjonalnych kryte-
riach przedmiotowo-podmiotowych. Przyjmując klasyczny podział ma-
terii badawczej, kierowaliśmy się przede wszystkim dyrektywami uni-
wersalizmu, komplementarności, sekwencyjności oraz kompatybilności
wywodów dogmatycznych. Istnienie trzech pozaumownych podstaw na-
wiązania stosunku pracy: powołania, wyboru i mianowania narzuciło
układ prowadzonych rozważań. Wyodrębnione zostały zatem trzy za-
sadnicze części tomu, przy czym każda z nich zawiera omówienie zagad-
nień ważnych z punktu widzenia całościowej charakterystyki poszcze-
gólnych podstaw zatrudnienia. Schemat prowadzonych wywodów
w każdej części jest podobny, ale nie identyczny. Wiąże to się z różną skalą
odstępstw od standardowych rozwiązań prawnych cechujących kon-
strukcję umownego stosunku pracy. Najdalej idące odstępstwa dotyczą
stosunku pracy z mianowania, w związku z tym część im poświęcona ma
najbogatszą systematykę wewnętrzną. W odniesieniu do wszystkich pod-
staw pozaumownego zatrudnienia pracowniczego Autorzy podejmują
próbę odpowiedzi na pytanie o ich genezę i historię, zakres zastosowania,
tryb nawiązania, zmiany i rozwiązania oraz o odrębności dotyczące praw,
obowiązków i odpowiedzialności pracowników. Podsumowaniem jest
ukazanie problemów związanych z charakterem prawnym pozaumow-
nych aktów kreujących stosunki pracy oraz samych tych stosunków.
Funkcję dopełniającą mają rozdziały o źródłach prawa, statusie procedu-
ralnym pracowników pozaumownych oraz o ich statusie w zbiorowym
prawie pracy. W zakończeniu zostały przedstawione ogólne uwagi o per-
spektywach pozaumownych stosunków pracy w polskim prawie pracy.

Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący. Zaprezentowane
w nim rozważania w swych założeniach zostały oparte na mechanizmach
generalizacji cechujących się niekiedy wysokim poziomem ogólności.
Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi wywody zaprezentowa-

18



SŁOWO WSTĘPNE

ne w tomie IV Systemu prawa pracy cechują się przedmiotowo i podmio-
towo wielowymiarowością. Podstawowe instytucje pozaumownych sto-
sunków pracy, zwłaszcza akty kreujące te stosunki, zostały w nim przed-
stawione wielopłaszczyznowo, zgodnie z dyrektywą kompleksowości
analizy dogmatycznej. Tego rodzaju ujęcie pozwala na analizę, także
w wymiarze metateoretycznym, co niekiedy skutkuje jednak dyfuzją wy-
wodów. Godzi się przy tym zaakcentować, że owa analiza nie jest pro-
wadzona w oderwaniu od obowiązujących de lege lata regulacji norma-
tywnych. Rozważania typu sine ira et studio dotyczą ważkich problemów
praktycznych wyłaniających się we współczesnych pozaumownych sto-
sunkach pracy.

W nauce prawa, co dobitnie dowiodła jej wielowiekowa historia
i tradycja, niczego nie rozpoczyna się od początku i nigdy nie wypowiada
się ostatniego słowa. Wyraźne są więc w tej książce ślady intelektualnego
dziedzictwa minionych pokoleń wybitnych przedstawicieli prawa pracy.
W prezentowanym dziele zgodnie z zasadą erudycyjności powołano ele-
mentarne i oryginalne opracowania stanowiące fundamenty doktryny
prawa pracy, pomijając te, które w ocenie autorów mają charakter od-
twórczy lub opisowy. Dlatego prezentowane opracowanie nie może być
traktowane jako przewodnik bibliograficzny.

Tom IV Systemu prawa pracy jest pracą zbiorową, ale nie wspólną.
Zgodnie z dyrektywą autonomiczności wyrażone w nim zapatrywania
autorów są wyrazem ich indywidualnych poglądów. W sposób samo-
dzielny decydowali oni o przedstawieniu problemów merytorycznych.
Autorom, którzy podjęli trud opracowania poszczególnych aspektów po-
zaumownych stosunków pracy, składamy także tą drogą serdeczne po-
dziękowania. Osobne podziękowania składamy prof. dr. hab. Tadeuszo-
wi Kuczyńskiemu, który sporządził wnikliwą recenzję wydawniczą. Jego
uwagi pozwoliły nadać temu tomowi Systemu prawa pracy ostateczny, ma-
my nadzieję, doskonalszy kształt.

W założeniach dzieło to nie jest opracowane wyłącznie na potrzeby
doktryny prawa pracy, lecz kierowane jest także do przedstawicieli sze-
roko pojmowanej praktyki. Żywimy przekonanie, że przedstawione
w nim analizy okażą się użyteczne w prowadzeniu racjonalnego dyskursu
prawniczego w sprawach zatrudnienia w strukturach szeroko pojmowa-
nej administracji publicznej.

 
Kraków–Łódź, 1 stycznia 2017 r.

Krzysztof W. Baran
Zbigniew Góral
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CZĘŚĆ I
ZAGADNIENIA OGÓLNE





ROZDZIAŁ 1
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Zbigniew Góral
Szczelina (pisana bialymi literami) na wypadek, gdyby naglowek sie

zanadto rozpychal

1.1. WIELOŚĆ PODSTAW NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

Tradycyjnym źródłem nawiązania stosunku pracy jest umowa
o pracę. Stanowi ona pomost między prawem pracy i prawem cywilnym.
Świadczy o tym jej geneza, sięgająca rzymskiej konstrukcji locatio conductio
operarum, a w czasach nowożytnych – cywilistycznej konstrukcji umowy
o najem. Nie jest dziełem przypadku, że nawiązuje do niej pierwsza jej
nazwa: umowa o najem pracy. Umowa o pracę najlepiej też wyraża
związki aksjologiczne między prawem pracy i prawem cywilnym. Przez
długi czas była jedyną podstawą nawiązania stosunku pracy, a w wielu
systemach prawa pracy państw obcych tak jest do tej pory. Początkowo
również polskie prawo pracy nie odbiegało od tego schematu. Wystarczy
tylko wskazać najważniejsze akty prawne stanowiące źródła prawa pracy
w tym okresie, które odwoływały się tylko do umowy o pracę jako aktu
kreującego stosunki pracy: kodeksu zobowiązań oraz rozporządzeń Pre-
zydenta RP o umowie o pracy pracowników umysłowych oraz o umowie
o pracę robotników z 1928 r. Występowanie innej podstawy zatrudnienia
oznaczało, że była ona objęta bądź prawem cywilnym, bądź – jak w przy-
padku mianowania – prawem administracyjnym. Warto jednak zauwa-
żyć, że taki stan prawny stopniowo ewoluował, przy czym ujawniły się
dwa zasadnicze kierunki owej ewolucji.

Po pierwsze, inaczej zaczęto postrzegać mianowanie jako podstawę
zatrudnienia. Ujawniła się zatem tendencja do odchodzenia od tradycyj-
nego stanowiska, zgodnie z którym mianowanie było wyłącznie aktem
kreującym stosunek służbowy przynależny całkowicie do prawa admini-
stracyjnego. Charakterystyczne były w tej materii zarówno poczynania
legislacyjne, jak i wypowiedzi doktryny, które pojawiły się po II wojnie
światowej i były związane z radykalnymi przemianami ustrojowymi
(por. szerzej rozdział 15). W tym właśnie okresie z jednej strony wystąpiło
zjawisko swoistej erozji niektórych wartości, na jakich opierała się kon-
strukcja klasycznego stosunku służbowego (w szczególności zasada ich
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stałości), a z drugiej strony w coraz większym stopniu w regulacjach ich
dotyczących zaczęły występować elementy charakterystyczne dla statusu
pracowniczego. Efektem tego było zacieranie się różnic między stosun-
kami służbowymi i stosunkami pracy. Te pierwsze nabierały coraz bar-
dziej cech charakterystycznych dla tych drugich, nawet jeśli formalnie
ciągle były domeną prawa administracyjnego. Przełomowe znaczenie
miało pod tym względem uchwalenie w 1974 r. kodeksu pracy, który
wprowadził dualizm w charakterze mianowania jako podstawy zatrud-
nienia. Zachowując status quo w niektórych obszarach, gdzie występowało
dotąd mianowanie (zwłaszcza w odniesieniu do tzw. służ munduro-
wych), w wielu innych (przede wszystkim w sferze szeroko rozumianej
administracji publicznej) ustawodawca przyjął, że mianowanie staje się
jedną z podstaw nawiązania stosunku pracy, tym samym rozciągając na
te stosunki przepisy prawa pracy. Do więzi powstającej na podstawie
mianowania należało od tej chwili odnosić definicję stosunku pracy okreś-
loną w art. 22 k.p. Mianowanie może zatem kreować stosunek pracy,
w którym występuje wzajemne zobowiązanie: pracownika do wykony-
wania pracy określonej rodzajowo w akcie mianowania i pracodawcy do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Biorąc to pod uwagę, na-
leży stwierdzić, że przełomowe znaczenie kodeksu pracy polega przede
wszystkim na tym, że jednoznacznie dopuszczono w tym akcie możliwość
powstawania stosunku pracy poprzez mianowanie.

Włączając ów stosunek w zakres podmiotowy prawa pracy, usta-
wodawca zachował jednak znaczny stopień jego odrębności w porówna-
niu do umownego zatrudnienia (por. szerzej rozdziały 17–18). Nie jest
w związku z tym dziełem przypadku, że pod względem treściowym sto-
sunki pracy z mianowania w wielu swych elementach ciągle wykazują
daleko idące podobieństwa do stosunków służbowych. Daje się temu wy-
raz w szczególnych regulacjach im poświęconych, zwanych pragmatyka-
mi pracowniczymi. Warto zwrócić uwagę, że w kodeksie pracy w zasadzie
brak regulacji, które bezpośrednio odnoszą się do stosunków pracy z mia-
nowania. W art. 2 k.p. stanowi się, że mianowanie jest jedną z podstaw
zatrudnienia pracowniczego. Następnie, pewne znaczenie dla ustalenia
zakresu podmiotowego stosunków pracy z mianowania ma przepis art. 76
k.p., przy czym ustawodawca posłużył się tu formułą, z której wprost nie
wynikają z tego punktu widzenia raczej żadne instruktywne wnioski,
skoro ta podstawa nawiązania stosunku pracy wchodzi w grę tylko wtedy,
gdy przewidują to odrębne przepisy. Wreszcie, w art. 239 § 3 k.p. dokonuje
się wyłączenia możliwości zawierania układów zbiorowych pracy m.in.
dla mianowanych pracowników zatrudnionych we wskazanych w tym
przepisie jednostkach sfery publicznej.
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Wobec braku bezpośredniej regulacji kodeksowej statusu prawne-
go pracowników mianowanych, znaczenie kodeksu pracy dla kształto-
wania tego statusu zależy od zakresu i szczegółowości, z jaką regulowane
są stosunki pracy z mianowania w przepisach pragmatyk. Ustalając relację
między kodeksem a tymi pragmatykami, należy mieć na uwadze regułę
lex specialis derogat legi generali. Do reguły tej odwołują się wprost niektóre
pragmatyki (por. np. art. 9 ust. 1 u.s.c.), a w każdym razie wynika ona
z art. 5 k.p., zgodnie z którym jeśli stosunki pracy określonej kategorii
pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu pracy sto-
suje się w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach. Trzeba przyznać,
że pragmatyki różnią się nie tylko co do stopnia szczegółowości zawartych
w nich unormowań, ale również charakteryzują się znaczną dyferencjacją
merytoryczną. Szczególny problem interpretacyjny, jaki występuje na
tym tle, wiąże się z oceną milczenia ustawodawcy, czyli pominięcia przez
niego określonej materii w akcie pragmatycznym. Jak się wydaje, nie za-
wsze jest to równoznaczne z uznaniem, że określona sprawa w pragma-
tyce nie została uregulowana, co uzasadnia odpowiednie stosowanie
przepisów kodeksu pracy. Przyjmuje się, że milczenie ustawodawcy moż-
na niekiedy traktować jako sposób wypowiedzi, co stoi na przeszkodzie
wyprowadzenia wniosku, że określona sprawa nie została uregulowana1.
W tym kontekście jedną z bardziej dyskutowanych kwestii jest objęcie
pracowników mianowanych ochroną szczególną trwałości stosunku pra-
cy w sytuacji, gdy ochrony tej nie przewidziano w pragmatyce, a przepis
kodeksowy, który ją reguluje expressis verbis, odnosi się tylko do pracow-
ników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przyznać jednak
trzeba, że odróżnienie milczenia ustawodawcy jako sposobu wypowiedzi
prawotwórczej od świadomego i celowego pominięcia danej kwestii
w pragmatyce, pozwalającego na pomocnicze stosowanie przepisów ko-
deksu, nie jest proste. W związku z tym nie zawsze jest możliwa racjona-
lizacja odstępstw czynionych przez ustawodawcę w odniesieniu do mia-
nowania od standardów regulacyjnych dotyczących umowy o pracę.

Mając na uwadze znaczny stopień dyferencjacji pragmatyk pra-
cowniczych przewidujących mianowanie oraz różny sposób regulacji sta-
tusu prawnego pracowników mianowanych, można dojść do wniosku, że
aktywność ustawodawcy w tej materii nie świadczy o jego dostatecznej
konsekwencji regulacyjnej, a raczej wykazuje cechy pewnej dowolności
i braku całościowej wizji stosunków pracy z mianowania. O zakresie wy-
stępowania mianowania jako podstawy zatrudnienia pracowniczego de-
cydują często czynniki pozamerytoryczne, na co wskazuje choćby to, że

1 Por. E. Mazurczak-Jasińska (w:) System Prawa Administracyjnego, t. 11, Stosunek
służbowy, red. T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 296 i n.
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INDYWIDUALNE PRAWO PRACY
POZAUMOWNE STOSUNKI PRACY 

REDAKCJA NAUKOWA
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W tomie IV Systemu prawa pracy przedstawione zostały zagadnienia dotyczące 
pozaumownych stosunków pracy. W kolejnych częściach szczegółowo omó-
wiono stosunki pracy nawiązywane na podstawie powołania, wyboru i mia-
nowania. Są to akty prawne kreujące nie tylko zatrudnienie pracownicze, ale 
również stosunki organizacyjne wykraczające poza obszar prawa pracy. Wyma-
gało to uwzględnienia w prowadzonych rozważaniach także punktu widzenia 
innych dziedzin prawa, a zwłaszcza prawa administracyjnego. 
Struktura opracowania jest wyznaczona tym, że poszczególne pozaumow-
ne stosunki zatrudnienia pracowniczego mają zróżnicowany rodowód oraz 
w różnym stopniu odbiegają od tego, co jest charakterystyczne dla umowy 
o pracę. Odrębnie zatem dla każdej z podstaw tych stosunków pracy zostały 
zaprezentowane takie kwestie, jak:
− ich geneza i historia,
− zakres zastosowania,
− sposób nawiązania,
− zmiana i rozwiązanie,
− odrębności dotyczące uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
− charakter prawny.
Omówiono również źródła regulacji prawnej, odrębności dotyczące procedu-
ry rozstrzygania sporów z pozaumownych stosunków pracy oraz odrębno-
ści, jakie w odniesieniu do tych stosunków występują w zakresie zbiorowego 
prawa pracy.
Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby z różnych ośrodków nauko-
wych z całego kraju, które w swym dotychczasowym dorobku szczególnie wiele 
miejsca poświęciły kwestiom pozaumownych stosunków pracy, co gwarantu-
je, że przedstawione w opracowaniu rozważania cechuje odpowiedni poziom 
wnikliwości i profesjonalizmu. 
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli nauki prawa 
pracy. Może się okazać szczególnie przydatna w dyskusji o przyszłości pra-
wa pracy, która pozostaje w związku z działalnością komisji przygotowują-
cej nowy Kodeks pracy. Powinna jednak być pomocna także dla praktyków, 
a zwłaszcza sędziów, adwokatów, radców prawnych i pracowników dzia-
łów HR. Należy żywić nadzieję, że będzie też wykorzystywana w dydaktyce
prawniczej.
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