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WSTĘP

W ostatnich latach można zaobserwować, że na skutek zachodzących 
przemian zakłady pracy są poddawane intensywnym dostosowawczym 
procesom restrukturyzacyjnym. Procesy te mają doprowadzić do zwięk-
szenia rentowności, poprawy wyników pracy, podniesienia kwalifikacji 
personelu, redukcji przerostu zatrudnienia, dostosowania produkcji 
do nowych technologii, poszerzenia asortymentu czy pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania. Dlatego przeprowadzane są różne 
transakcje, takie jak fuzje lub przejęcia, niekiedy jednak zmiany ogra-
niczają się do wewnętrznych zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
Ogół tych procesów bywa nazywany restrukturyzacjami. Przeciętnemu 
odbiorcy słowo „restrukturyzacja” kojarzy się z kryzysem, zwolnieniami 
lub ratowaniem zakładu pracy przed likwidacją. Jednak są to procesy, 
które zachodzą zarówno w zakładach pracy zagrożonych upadłością, 
jak też w tych, które posiadają ugruntowaną, stabilną pozycję na ryn-
ku, rozwijających się, w których procesy te nie zmierzają do redukcji 
zatrudnienia, lecz zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Niemniej 
procesy restrukturyzacyjne przeprowadzane w zakładzie pracy w zde-
cydowanej większości przypadków wywołują wśród załogi niepokój 
związany z możliwością utraty miejsca pracy, zmianą na nowe warunków 
pracy czy koniecznością podnoszenia kwalifikacji itp.

Trudność podjętej w książce tematyki polega m.in. na tym, że opraco-
wanie obejmuje nie tylko zagadnienia z dziedziny prawa pracy, ale rów-
nież prawa ubezpieczeń społecznych, prawa karnego. Ustawodawca nie 
zdefiniował pojęcia „przejście zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę”. Co więcej, ani Kodeks pracy, ani inne ustawy nie wymie-
niają w jednym katalogu wszystkich obowiązków pracodawcy podczas 
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procesu restrukturyzacji skutkującej przejściem zakładu pracy. Znajdują 
się one w różnych aktach prawnych, stąd niekiedy pracodawcy, jak rów-
nież pracownicy nawet o nich nie wiedzą. Aktualna sytuacja na rynku 
pracy oraz nastawienie na zysk jako podstawowy wskaźnik efektywności 
stosunkowo często stanowią bodźce, które prowadzą do naruszeń pra-
wa ze strony pracodawców. Dlatego w książce dużo uwagi poświęcono 
zagadnieniom dotyczącym możliwości wykorzystania różnych środków 
prawnych służących ochronie praw pracowniczych, w sytuacji kiedy 
pracodawca nie wykonuje swoich obowiązków związanych z transfe-
rem. W przypadku naruszenia obowiązków pracodawcy konieczne było 
dokonanie krótkiej analizy odpowiedzialności pracodawcy w zakresie 
nie tylko kontroli sprawowanej przez sąd pracy czy odpowiedzialności 
cywilnej pracodawcy, ale także w zakresie odpowiedzialności karnej 
pracodawcy jako odpowiedzialności najbardziej dolegliwej. W litera-
turze prawa pracy istnieją cztery monografie podejmujące tematykę 
przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę1, niemniej nadal jest ona 
aktualna, pojawiają się też nowe problemy. Ze względu na złożoność 
i interdyscyplinarność podjętej problematyki konieczne było sięgnięcie 
nie tylko do literatury z zakresu prawa pracy, ale także prawa karnego 
materialnego i ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych 
czy prawa spółek prawa handlowego. Punktem wyjścia dla wywodów 
prowadzonych w książce było wyselekcjonowanie katalogu obowiązków 
pracodawcy, których odpowiednikiem są prawa pracownicze, narażone 
na naruszenie przez pracodawcę podczas transferu zakładu pracy lub 
jego części na inny podmiot. Katalog wszystkich uprawnień pracow-
niczych związanych ze stosunkiem pracy jest bardzo szeroki, jednakże 
w niniejszej pracy rozważania koncentrują się tylko na tych prawach 
pracowników, które mogą zostać w największym stopniu narażone na 
naruszenie przez pracodawcę w związku z przejściem zakładu pracy 
na innego pracodawcę.

1  A. Tomanek, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wrocław 2002; Ł. Pisar-
czyk, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002; Ł. Pisarczyk, Przejście 
zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2013; I. Twardowska-Mędrek, Przej-
ście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2011.



Wstęp 17

W publikacji zostały przedstawione kwestie dotyczące podstawowych 
definicji, zagadnień, które mają istotne znaczenie przy analizie kon-
strukcji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. 
Z kolei zagadnienie wypełniania obowiązków pracodawcy wynikających 
ze stosunku ubezpieczeniowego, związanych z przejściem zakładu pracy 
lub jego części na innego pracodawcę, zostało omówione poprzez wska-
zanie podstawowych obowiązków pracodawcy (płatnika) względem 
ZUS. Kolejno przeanalizowano kwestie ewentualnej odpowiedzialności 
pracodawcy za naruszenie praw pracowniczych związanych z przekaza-
niem, prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej 
oraz za naruszenie pozostałych praw pracowniczych, które wiążą się 
z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. Zbadano możliwość 
poniesienia odpowiedzialności pracodawcy w przypadku zaniechania 
wypełnienia obowiązku informacyjnego względem załogi, która została 
odmiennie ukształtowana w zależności od tego, czy funkcjonują w za-
kładzie pracy zakładowe organizacje związkowe, czy też nie. Ponadto 
omówiono obowiązki z zakresu zbiorowego prawa pracy mające związek 
z transferem zakładu pracy.
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Rozdział I

ZAKŁAD PRACY I JEGO PRZEJŚCIE 
NA INNEGO PRACODAWCĘ

1.1. Pojęcie zakładu pracy w prawie pracy 

W kontekście przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pra-
codawcę rozróżnienie pojęcia zakładu pracy (w znaczeniu przedmio-
towym) i pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p. (jako strony stosunku 
pracy) ma kluczowe znaczenie. Początkowo pojęcie zakładu pracy było 
używane do określenia pracodawcy jako podmiotu zatrudniającego 
pracowników oraz zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym, czyli 
substratu majątkowego zorganizowanego w celu wykonywania kon-
kretnej działalności. Po nowelizacji Kodeksu pracy w 1996 r.1 termin 
„zakład pracy” został zastąpiony pojęciem pracodawcy na oznaczenie 
podmiotu zatrudniającego. Obecnie „zakład pracy” jest używany tylko 
w znaczeniu przedmiotowym, a posługiwanie się tym terminem w wy-
miarze podmiotowym jest normatywnie nieuprawnione2. Niemniej 
w znaczeniu przedmiotowym zakład pracy nie został zdefiniowany 
w Kodeksie pracy ani w innej ustawie, pomimo iż wiele przepisów 
Kodeksu pracy posługuje się tym określeniem3. W związku z tym, że 

1  Ustawa z 2.02.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.).

2  K.W. Baran [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, LEX 2018, art. 3, nt 1.2.
3  Art. 182, 231, 675, art. 94 pkt 10, art. 941, art. 100 § 2 pkt 4, art. 1041 § 1 pkt 1, art. 109 

§ 3, art. 128, art. 196 pkt 3, art. 23711 § 2, art. 23713 § 3, art. 2418, art. 283 § 2 pkt 8, art. 304 
§ 2 k.p.
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nie ma definicji legalnej pojęcia zakładu pracy, jego wykładnię ustalają 
doktryna i orzecznictwo w kontekście przepisów, w których ono wystę-
puje. W literaturze prawa pracy wskazuje się, że zakład pracy jest formą 
organizacji społeczeństwa, a osoby zatrudniające i załoga są w ramach 
tej struktury społecznej partnerami4. A. Sobczyk uważa, że pracodawca 
pełni funkcję podmiotu administrującego zakładem pracy, czyli zbio-
rowością ludzi, na którym ciąży obowiązek dążenia do osiągania dobra 
zakładu pracy, a więc wszystkich jego członków, oraz realizowania in-
nych zadań publicznych5. Ponadto autor zwraca uwagę na to, że w za-
kładach pracy realizowana jest polityka społeczna (a nawet publiczna) 
poprzez redystrybucję dóbr. W związku z tym zakład pracy postrzegany 
jest jako jednostka publiczna6. Problem interpretacyjny widoczny jest 
również na gruncie art. 100 § 2 pkt 4 k.p., gdzie ustawodawca nakłada 
na pracownika obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. W literaturze 
prawa pracy obowiązek dbania o dobro zakładu pracy określany jest 
bardzo szeroko i obejmuje powinność dbania o mienie zakładu pracy 
oraz jego wartości niematerialne (np. uznaną markę, dobre imię czy 
renomę na rynku)7. Dodatkowo trudności z właściwym definiowaniem 
zakładu pracy, pracodawcy widoczne są w przypadku osób fizycznych 
prowadzących przedsiębiorstwo, które jest placówką zatrudnienia. Właś-
ciwy wydaje się pogląd, że w przypadku osób fizycznych pracodawcą 
jest właśnie osoba fizyczna, a nie prowadzony przez nią zakład pracy8.

W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, że o uznaniu konkretnej jednost-
ki za zakład pracy przesądzają te elementy (materialne i niematerialne), 
które umożliwiają wykonywanie pracy przez zatrudnionych pracowni-
ków9. Zatem zakład pracy w kontekście art. 231 k.p. należy rozumieć 

4  A. Sobczyk, Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017, s. 52; por. M. Seweryński, 
Załoga zakładu pracy – uwagi de lege ferenda [w:] Reprezentacja praw i interesów pra-
cowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001, s. 43.

5  A. Sobczyk, Państwo zakładów..., s. 78.
6  A. Sobczyk, Państwo zakładów..., s. 213.
7  R. Sadlik, Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia, M.Pr.P. 

2015/7, s. 357.
8  Ł. Pisarczyk, Pracodawca wewnętrzny, M.Pr.P. 2004/12, s. 322; zob. wyrok SN 

z 29.10.2014 r., I PK 64/14, LEX nr 1663145.
9  Z. Hajn, Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy – część I, PiZS 1997/5, 

s. 25.
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w ujęciu przedmiotowym jako jednostkę techniczno-organizacyjną 
będącą placówką zatrudnienia. Jest zorganizowaną całością, na którą 
składają się określone elementy materialne, np. nieruchomości, wyposa-
żenie, sprzęt w postaci urządzeń, maszyn, samochodów, jak i elementy 
niematerialne, np. prawa autorskie, znaki towarowe, wzory użytkowe 
i zdobnicze, kontakty handlowe, a także odrębna struktura organizacji 
pracy i zarządzania, zespół pracowników10. Przy czym należy zaznaczyć, 
że człowiek nie może być przedmiotem obrotu. Jednakże określony kom-
pleks majątkowy staje się „zakładem pracy” objętym regulacjami prawa 
pracy tylko wtedy, kiedy zadania, dla których powstał, są wykonywane 
przy pomocy pracowników11. Niekiedy fundamentalne znaczenie dla 
funkcjonowania zakładu pracy mają również wiedza i umiejętności 
pracowników12. Należy zwrócić uwagę na art. 31 ustawy z 26.07.1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych13, w którym ustawodawca 
zakładami pracy nazywa osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są obowiąza-
ne jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek 
dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdziel-
czego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z ty-
tułu udziału w nadwyżce bilansowej. Wspomniana ustawa nie zawiera 
definicji legalnej zakładu pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny14 
zwrócił uwagę na to, że art. 31 u.p.d.o.f. posługuje się pojęciem zakładu 
pracy, czyli terminem, z którego ustawodawca zrezygnował przy oka-
zji nowelizacji Kodeksu pracy w 1996 r., stąd też w orzecznictwie, jak 
i piśmiennictwie obowiązek ten jest przypisywany pracodawcy, a taka 
interpretacja znajduje swoje potwierdzenie w wykładni systemowej.

10  Zob. E. Suknarowska-Drzewicka [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, 
Legalis 2018, art. 231, nb 10; zob. wyrok SA w Gdańsku z 6.07.2016 r., III AUa 357/16, 
LEX nr 2157832.

11  T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2018, s. 134, 135.
12  A. Tomanek, Przejście zakładu pracy..., s. 30–31.
13  Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.
14  Wyrok WSA w Warszawie z 26.06.2008 r., III SA/Wa 266/08, LEX nr 402907.
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Niekiedy w dyskursie potocznym pojęcie zakładu pracy jest utożsamiane 
z pojęciem przedsiębiorstwa. Jednakże nie są to pojęcia równoznaczne. 
Zakład pracy rozumiany jest szerzej niż pojęcie przedsiębiorstwa15. 
Zasadnicza różnica widoczna jest w zakresie celów, do których te dwa 
terminy są używane. Zakład pracy realizuje cele związane z procesem 
pracy i przez pojęcie to rozumie się zespół środków materialnych i nie-
materialnych, które umożliwiają pracodawcy prowadzenie konkret-
nej działalności, ale jest przede wszystkim miejscem zatrudnienia dla 
związanych z nim pracowników. Natomiast przedsiębiorstwo realizuje 
cel gospodarczy. Jego definicja znajduje się w art. 551 k.c. Kodeks cy-
wilny za przedsiębiorstwo uznaje zorganizowany zespół składników 
niematerialnych i materialnych, które zostały wymienione przykładowo, 
przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej16. Czynnikiem 
konstytuującym przedsiębiorstwo jest występowanie elementu organi-
zacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników 
umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewnej całości. 
To właśnie element organizacji pozwala odróżnić przedsiębiorstwo 
od majątku17. W ustawodawstwie krajowym pojęcie przedsiębiorstwa 
występuje w trzech znaczeniach. W znaczeniu funkcjonalnym trakto-
wane jest jako określona działalność gospodarcza. W znaczeniu przed-
miotowym przedsiębiorstwo ujmowane jest jako kompleks majątkowy, 
zdefiniowany w art. 551 k.c., związany z tą działalnością i stanowiący jej 
podstawę. Z kolei w znaczeniu podmiotowym występuje jako podmiot 
prawa prowadzący taką działalność18. W przedsiębiorstwie mogą być za-
trudnieni pracownicy, ale dla bytu przedsiębiorstwa nie jest to konieczne, 
gdyż przedsiębiorstwo może funkcjonować bez pracowników i zlecać 
prace na zewnątrz. Z tego punktu widzenia nie każde przedsiębiorstwo 
jest zakładem pracy (np. przedsiębiorstwo prowadzone w formie jed-
noosobowej działalności niezatrudniające pracowników), jak również 

15  Wyrok WSA w Lublinie z 23.03.2016 r., I SA/Lu 1060/15, LEX nr 2103949.
16  Postanowienie SN z 2.06.2017 r., II CSK 722/16, LEX nr 2334883.
17  W. Pawlak [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, 

red. J. Gudowski, LEX 2018, art. 551, nt 2.
18  Zob. M. Habdas [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1–125), 

red. M. Fras, M. Habdas, LEX 2018, art. 551, nt 1.
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nie każdy zakład pracy jest przedsiębiorstwem, np. urzędy państwowe, 
partie polityczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej19.

Problematyczną kwestią jest określenie pracodawcy w przypadku spółki 
cywilnej. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 9.05.2017 r. stoi na 
stanowisku, że przedsiębiorstwo utworzone w ramach spółki cywil-
nej nie może aktualnie zatrudniać pracowników we własnym imie-
niu i działa na rachunek wspólników. Zdaniem sądu taka jednostka 
organizacyjna nie może być uznana za pracodawcę, gdyż nie spełnia 
koniecznej przesłanki dla uzyskania statusu pracodawcy, mianowicie 
zdolności zatrudniania we własnym imieniu pracowników. Posiada 
tylko jedno wymaganie – formę organizacyjną, obejmującą substrat 
osobowy i techniczny potrzebny do wykonywania określonego rodzaju 
działalności i związanego z tym procesu pracy20.

1.2. Pojęcie części zakładu pracy w prawie 
pracy 

W Kodeksie pracy w art. 231 k.p. ustawodawca zapewnia ochronę sto-
sunku pracy także przy przejściu „części zakładu pracy” na innego 
pracodawcę. Niemniej podobnie jak w przypadku zakładu pracy ustawo-
dawca nie definiuje także pojęcia „części zakładu pracy”, pomimo iż ma 
to doniosłe znaczenie dla każdego inwestora, gdyż musi on ocenić, czy 
nabywany przez niego majątek stanowi już część zakładu pracy, czy może 
są to tylko pojedyncze składniki majątkowe tego zakładu pracy, które 
nie stanowią jeszcze placówki dla zatrudnionych. Jest to o tyle istotne, 
że pozwoli na ocenę, czy nowy podmiot nabywający majątek od praco-
dawcy jest już związany konsekwencjami wynikającymi z art. 231 k.p. 
w stosunku do pracowników, którzy ewentualnie mogą zostać auto-
matycznie przejęci wraz z transferem części zakładu pracy. Wykładnię 
tego pojęcia ustalają doktryna i orzecznictwo. Sąd Najwyższy wyjaśnił, 
że przez „część zakładu pracy” w rozumieniu art. 231 k.p. nie należy 

19  E. Kumor-Jezierska, Pojęcie pracodawcy w razie przejścia zakładu pracy, „Roczniki 
Nauk Prawnych” 2015/3, s. 55.

20  Wyrok SN z 9.05.2017 r., II PK 68/16, LEX nr 2312018.
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