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Kazus 1

UMOWA O PRACĘ ZE WSPÓLNIKIEM

Stan faktyczny

Xerex sp. z o.o. ma zamiar zawrzeć umowę o pracę z Janem K., jednym 
z dwóch wspólników spółki, wspólnikiem większościowym. Zarząd 
w spółce jest jednoosobowy, jego członkiem jest Jan K., który ma zostać 
zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. produkcji, na czas nieokreślo-
ny, w wymiarze pełnego etatu. Do jego obowiązków ma należeć koordy-
nowanie pracy spółki, pozyskiwanie nowych klientów oraz uczestnictwo 
w przetargach.

Pytanie/problem do rozwiązania

Czy w takich warunkach możliwe jest wykonywanie zatrudnienia o ce-
chach pracowniczych?

Rozwiązanie i komentarz

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że warunkiem przyjęcia, iż 
strony łączy stosunek pracy, jest wystąpienie cech typowych dla sto-
sunku pracy, przede wszystkim podporządkowanie (art. 22 § 1 k.p.). 
Założenie, że członek zarządu jest podporządkowany spółce, będzie 
wątpliwe w przypadku, gdy jest on jednocześnie wspólnikiem tej spółki.



18 Kazus 1. Umowa o pracę ze wspólnikiem

Możliwość zawarcia umowy o pracę nie jest kwestionowana, gdy ma 
ona być zawarta pomiędzy wspólnikiem mniejszościowym (np. w spółce 
dwuosobowej) a spółką. Inaczej oceniana jest kwestia zawarcia umowy 
pomiędzy wspólnikiem a spółką, w której jest on jedynym udziałowcem. 
W takim przypadku nie będzie możliwe uznanie, że występuje podpo-
rządkowanie pomiędzy stronami takiej umowy, a tym samym nie będzie 
można mówić o stosunku pracy. Podobne zastrzeżenia wysuwane są 
w odniesieniu do zawarcia stosunku pracy pomiędzy wspólnikiem domi-
nującym (większościowym, posiadającym 80%, 90% udziałów) a spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością. W postanowieniu z 26.06.2020 r. 
(I UK 463/19, LEX nr 3175593) Sąd Najwyższy uznał, że proporcja 96% 
do 4% udziałów w kapitale zakładowym spółki wyklucza dopuszczalność 
nawiązania przez prawie wyłącznego wspólnika (udziałowca) stosunku 
pracy z własną spółką i podleganie takiego wspólnika pracowniczym 
ubezpieczeniom społecznym, niezależnie od rodzaju czynności (wyko-
nawcze czy zarządzające), jakie miałyby być realizowane w ramach umo-
wy o pracę. W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa 
pogląd, że nie ma możliwości zatrudnienia jedynego (lub większościo-
wego) wspólnika w spółce z o.o. (por.: postanowienie SN z 24.03.2021 r., 
III USK 156/21, LEX nr 3152850; wyrok z 27.11.2019 r., III UK 360/18, 
OSNP 2021/3, poz. 30).

W stanie faktycznym przedstawionym w kazusie przeciwko dopuszczal-
ności nawiązania stosunku pracy dodatkowo przemawia fakt, że Jan K. 
miałby pełnić również funkcję jedynego członka zarządu. W takim 
przypadku jego podporządkowanie pracodawcy nie byłoby możliwe.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ze względu na brak podporządko-
wania nie jest możliwe zatrudnienie Jana K. jako pracownika.
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Kazus 2

POJĘCIE PRACODAWCY

Stan faktyczny

Wiesław W., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe Wiesław W.”, zawarł w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej umowę o pracę z Janem K. W związku 
z brakiem zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
Jan K. postanowił wystąpić przeciwko pracodawcy z pozwem o zapłatę 
tego wynagrodzenia.

Pytanie/problem do rozwiązania

Jak Jan. K. powinien oznaczyć w pozwie pozwanego pracodawcę?

Wskaż, jakich uprawnień pracownik może dochodzić z tytułu nadgo-
dzin.

Rozwiązanie i komentarz

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą pracodawcą 
jest osoba fizyczna. Jako pozwanego pracodawcę należy podać więc imię 
i nazwisko Wiesława W.; nieprawidłowe będzie natomiast określenie 
pozwanego poprzez podanie jego firmy (w analizowanym przypadku 
firmy „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe”).



20 Kazus 2. Pojęcie pracodawcy

Za dopuszczalną praktykę należy uznać podanie danych osobowych 
pozwanej osoby fizycznej wraz z dopiskiem, pod jaką firmą prowadzi 
ona działalność.

Z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych pracownik może dochodzić:
a) normalnego wynagrodzenia za pracę w  godzinach nadliczbo-

wych,
b) dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
c) odsetek za opóźnienie w  płatności świadczeń wskazanych 

w pkt a i b.

Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w nadgodzinach, oprócz normalnego 
wynagrodzenia, przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbo-
wych w wysokości:
● 100% wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przypadających:

– w nocy,
– w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
– w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian 

za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy;

● 50% wynagrodzenia za pracę w  nadgodzinach przypadających 
w każdym innym dniu niż ujęty przy dodatku 100%.
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Kazus 3

OSOBA UPRAWNIONA 
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI 

Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Stan faktyczny

W statucie spółki akcyjnej określono, że do dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy uprawniony jest dyrektor działu personalnego 
spółki. W dniu 20.12.2021 r. pracodawca reprezentowany przez zarząd 
spółki wypowiedział umowę o pracę jednemu z pracowników.

Pytanie/problem do rozwiązania

Czy wypowiedzenie zostało dokonane przez podmiot uprawniony do 
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy?

Jako pełnomocnik pracownika proszę określić, jakie roszczenia przy-
sługują pracownikowi z tytułu wypowiedzenia umowy.

Rozwiązanie i komentarz

Na gruncie Kodeksu pracy pracodawcą może być osoba fizyczna lub 
jednostka organizacyjna (osoba prawna lub inna, np. spółka kapitałowa 
lub osobowa) zatrudniające pracowników. Za pracodawcę będącego 
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jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyzna-
czona do tego osoba (art. 31 § 1 k.p.).

Nie jest natomiast oczywisty zakres podmiotowy pojęcia „innych osób 
wyznaczonych przez pracodawcę do czynności z zakresu prawa pracy”. 
Przepisy nie precyzują, jaką formę powinno mieć „wyznaczenie do 
dokonywania czynności z zakresu prawa pracy”. Prezentowane są po-
glądy, że wyznaczenie takiej osoby może nastąpić wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany. Może to zostać również określone w aktach wewnątrz-
zakładowych. W wyroku z 20.09.2005 r. (II PK 412/04, OSNAPiUS 
2006/13–14, poz. 210) Sąd Najwyższy stwierdził: „Wyznaczenie innej 
osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 § 1 k.p.) 
następuje przez złożenie oświadczenia woli pracodawcy i wyraże-
nie na to zgody przez tę osobę”. Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego 
z 8.06.2006 r. (II PK 315/05, OSNAPiUS 2007/11–12, poz. 159) uznano, 
że: „Istotą regulacji z art. 31 k.p. w zakresie dotyczącym wyznaczenia 
osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy jest jej wskazanie na innej zasadzie niż pełnomocnictwo, 
z czym wiąże się możliwość udzielania przez nią pełnomocnictwa do 
działania za pracodawcę”. Sąd Najwyższy w wyżej zacytowanym wyroku 
wyróżnił trzy rodzaje podmiotów, które mogą wykonywać czynności 
z zakresu prawa pracy wobec pracowników:
1) osoby zarządzające zakładem pracy;
2) inne osoby wyznaczone do dokonywania czynności prawnych, 

które – jak wynika z  argumentacji Sądu Najwyższego – swoje 
kompetencje do dokonywania czynności prawnych powinny wy-
wodzić z aktów wewnątrzzakładowych;

3) osoby wykonujące czynności w imieniu pracodawcy na podstawie 
upoważnienia – jak stwierdza Sąd Najwyższy – „na podstawie in-
dywidualnego pełnomocnictwa”.

W świetle powyższych rozważań podmiotem uprawnionym do czyn-
ności z zakresu prawa pracy jest zarówno dyrektor działu personalnego 
jako osoba wyznaczona na podstawie art. 31 k.p., jak i zarząd spółki 
jako organ zarządzający pracodawcą. W konsekwencji w analizowanym 
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stanie faktycznym wypowiedzenie zostało dokonane przez uprawniony 
do tego podmiot.

Jeśli pracownik zdecydował się wnieść powództwo przeciwko praco-
dawcy, roszczenia, z jakimi będzie mógł on wystąpić, zależą od zawartej 
przez niego umowy:

Rodzaj umowy Podstawa 
prawna

Roszczenie

Umowa na okres 
próbny

Art. 50 § 1 k.p. Odszkodowanie w wysokości wy-
nagrodzenia za czas, do upływu 
którego umowa miała trwać.

Umowa na czas
określony

Art. 50 § 3 k.p. Odszkodowanie w wysokości wy-
nagrodzenia za czas, do upływu 
którego umowa miała trwać, nie 
więcej jednak niż za trzy miesiące.

Umowa na czas
nieokreślony

Art. 45 § 1 k.p. 1) Roszczenie o uznaniu wypo-
wiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli 
umowa uległa już rozwiązaniu 
– o przywrócenie pracownika do 
pracy na poprzednich warunkach; 
albo
2) roszczenie o odszkodowanie; 
odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za 
okres od dwóch tygodni do trzech 
miesięcy, nie niższej jednak od 
wynagrodzenia za okres wypowie-
dzenia.

Warto dodać, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywró-
cenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez 
pracy, nie więcej jednak niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia 
wynosił trzy miesiące – nie więcej niż za miesiąc. Jeżeli umowę o pracę 
rozwiązano z pracownikiem w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.) 
albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagro-
dzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Ta sama zasada 
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znajduje zastosowanie, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem 
– ojcem wychowującym dziecko lub pracownikiem – innym członkiem 
najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3, w okresie korzy-
stania z urlopu macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy o pracę 
podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
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