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Wstęp

Z ogromną przyjemnością i radością przekazujemy w Państwa ręce mo-
nografię naukową: "Współczesne aspekty prawa pracy", której wydanie było 
koordynowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA 
Poland. Studenci podjęli się sporządzania tekstów naukowych związanych  
z aktualnymi aspektami prawie pracy. Zgromadzone prace poruszają nie-
zwykle istotne i aktualne kwestie, takie jak praca zdalna, rozważania na te-
mat kultury pracy w Polsce, gwarancji zatrudnienia czy urlopu sabatycznego.  
Nie zabrakło również tekstów odnoszących się do praw pracownika, takich 
jak prawo do bycia offline, wolności wypowiedzi w mediach społecznościo-
wych czy artykułu poświęconego dyskryminacji w zatrudnieniu na kanwie 
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. W niektórych tekstach odnajdą 
również Państwo rozważania z pogranicza prawa i ekonomii.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować dr Agacie Ludera-
-Ruszel z Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Rze-
szowskiego, która wsparła nas swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu 
prawa pracy i wyselekcjonowała najlepsze abstrakty. Szczególne podziękowa-
nia składamy również na ręce dr hab. Krzysztofa Walczaka, prof. UW, który 
zrecenzował poszczególne teksty i przekazując swoje uwagi pomógł studen-
tom w utrzymaniu wysokiego poziomu merytorycznego publikacji. Wyrazy 
uznania kierujemy także do wszystkich autorów, którzy wykazali się wysokim 
poziomem wiedzy, wnikliwością, ambicją oraz cierpliwością przy tworzeniu 
poszczególnych rozdziałów. 

Żywimy szczerą nadzieję, że publikacja będzie dla Państwa przyjem-
ną lekturą i stworzy pole do dyskusji na temat współczesnych aspektów  
prawa pracy.
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 Anna Jarecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

GIG-ECONOMY JAKO NOWA FAZA 
CYFROWEJ TRANSFORMACJI PRACY

Streszczenie: Postęp technologiczny wpływa na dynamiczny rozwój 
sektora IT, który kreuje popyt na nowe usługi i miejsca pracy, co 
jednocześnie przekłada się na transformację rynku pracy i  koniecz-
ność jego dostosowania do zachodzących zmian. W ostatnich latach 
zauważyć można powstanie nowego segmentu gospodarki, związane-
go z rozwojem koncepcji gig-economy, opartego na świadczeniu pracy  
online lub offline z wykorzystaniem platform technologicznych. Celem 
niniejszego opracowania jest omówienie wpływu cyfryzacji na rynek 
pracy, w szczególności poprzez wskazanie na istotę oraz mechanizm 
funkcjonowania zatrudnienia w ramach modelu biznesowego gig- 
economy. W pracy przedstawione są korzyści oraz zagrożenia związane 
ze świadczeniem pracy, które mogą pojawić się dla podmiotów zle-
cających zadania, jak i dla użytkowników systemów informatycznych. 
Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w dobie rozwoju technologicznego. Nadto zauważyć 
należy, iż nieustanny rozwój technologiczny wpływa na rynek pracy, 
a tym samym wymusza konieczność opracowania rekomendacji po-
zwalających niwelować zagrożenia wynikające ze zjawiska gig-economy. 

Słowa kluczowe: gig-economy, bezpieczeństwo i higiena pracy, praca 
na żądanie, platformy technologiczne. 

Wprowadzenie 

Rynek pracy nieustannie się zmienia, bowiem zauważyć można, że coraz 
więcej osób wybiera samozatrudnienie lub pracę tymczasową zamiast pełno-
etatowych, stałych stanowisk. Internet stanowi siłą napędową dla tego trendu, 
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zmienił sposób, w jaki ludzie szukają pracy, niezależnie od tego, czy korzystają 
z portali pracy, czy z cyfrowych platform pracy.1 W ostatnich latach zauważyć 
można zwiększenie się elastyczności rynku pracy oraz wzrost znaczenia niety-
powych form zatrudnienia. Pojęcie „pracy na całe życie” i koncepcja 8 godzin-
nego dnia pracy zaczyna zanikać, a na popularności szybko zyskuje koncepcja 
gig-economy, w której ludzie decydują się na tymczasowe, często doraźne wy-
konywanie zadań pozyskiwanych za pośrednictwem platform internetowych. 
Innowacje technologiczne w postaci cyfrowych platform technologicznych 
stworzyły zarówno konsumentom, jak i producentom wiele nowych możli-
wości w dostępie do różnorodnych dóbr i usług, ale jednocześnie sprawiły, 
że pracownik znalazł się w nowych i nieznanych dotąd realiach, które nieko-
niecznie wiążą się z polepszeniem jego sytuacji. 

Celem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki realizacji 
usług pracy za  pośrednictwem platform technologicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem istoty i natury świadczenia usług pracy, systematyzacji kate-
gorii mieszczących się w ramach gig-economy, omówienie mechanizmu jego 
funkcjonowania. Ponadto wskazane zostaną korzyści i zagrożenia dla pod-
miotu świadczącego, jak i dla samego zlecającego związane ze świadczeniem 
usług za  pośrednictwem cyfrowych platform, skutki nowych form świadcze-
nia pracy dla jej jakości, bezpieczeństwa socjalnego czy możliwości osobistego 
rozwoju. 

Istota gig-economy

Praca jest coraz częściej utożsamiana z zadaniem, którego wykonanie 
jest zależne od czasu, co  wymusza na pracowniku większą efektywność, staje 
się ona coraz bardziej mobilna, zaczyna i  kończy się wraz ze zrealizowaniem 
określonego projektu.2 Postęp technologiczny umożliwił twórcom platform 
technologicznych, w szczególności takim jak Amazon Mechanical Turk, Cro-
wdflower oraz aplikacji mobilnych, takich jak Uber, Lyft czy Deliveroo zorga-
nizować model biznesowy przedsiębiorstw w środowisku internetowym, po-
zostawiając tradycyjne koncepcje biznesowe w tyle.3 Platformy internetowe 

1 Gig-economy: the uberisation of work, Recruitment & employment Confederation, 2016, https://
www.rec.uk.com/our-view/research/recruitment-insights/gig-economy-uberisation-work 
(dostęp: 06.03.2022 r.). 
2 W. Klimaszewska, A. Brzozowski, Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy, Zarządzanie 
i Ekonomia, 2017/1, s. 21. 
3 B. Bednarowicz, „Uberyzacja zatrudnienia” – praca w gospodarce współdziałania w świetle 
prawa UE, Monitor Prawa Pracy, 2018/2, s. 13. 
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stanowią kluczowy element gospodarki opartej na  współpracy. Umożliwiają 
łączenie dostawców i użytkowników różnorodnych towarów i usług przy ni-
skich kosztach, a jednocześnie ułatwiają uczestnictwo osób prywatnych jako 
dostawców na  tym rynku.4

Termin gig-economy upowszechnił się w związku z globalnym kryzysem 
finansowym, kiedy wielu pracowników straciło stałe, pełnoetatowe zatrud-
nienie i zdecydowało się na dorywczą, niezależną pracę, aby móc się w ja-
kiś sposób utrzymać. Od tego czasu termin ten ewaluował, obejmując coraz 
szerszy zakres platform internetowych opracowanych przez przedsiębiorców 
nastawionych na zysk, wykorzystujących technologię do łączenia pracowni-
ków z zadaniami lub miejscami pracy. Literatura obfituje w różne pojęcia 
odnoszące się do korzystania z platform internetowych w celach zarobkowych.  
Na określenie modelu biznesowego gig-economy powszechnie używane termi-
ny to collaborative economy, sharing economy, crowd work, platform economy 
czy platform capitalism, ale to tylko niektóre z określeń, bowiem zauważyć 
należy, iż w literaturze przedmiotu znaleźć można ich znacznie więcej. Aby 
jeszcze bardziej skomplikować sprawę, terminy te są często słabo zdefiniowa-
ne, a autorzy nierzadko używają podobnych terminów w odniesieniu do cał-
kiem różnych działań online (i offline), jak również różnych terminów do  opi-
sania zasadniczo podobnych działań. Powyższe pokazuje, że zróżnicowane 
definicje i  typologie stanowią poważny problem dla badaczy zajmujących się 
tą dziedziną.5

Komisja Europejska wskazuje, że collaborative economy stanowi modele 
prowadzenia działalności, w których działalność odbywa się dzięki pośred-
nictwu platform współpracy, tworzących ogólnie dostępny rynek czasowe-
go korzystania z dóbr i usług, często dostarczanych przez osoby prywatne,  
a transakcje nie wiążą się zwykle z przeniesieniem własności i mogą być do-
konywane odpłatnie lub nieodpłatnie.6 Według Europejskiej Fundacji na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofaund) praca za pośrednictwem 
platform jest formą zatrudnienia, w  której organizacje lub jednostki używają 
platform internetowych do zaangażowania innych jednostek lub organizacji, 
rozwiązania specyficznych problemów lub dostarczenia konkretnych usług 

4 D. Polkowska, Prekariat w dobie nowych technologii: czy platform economy prowadzi do pre-
karyzacji? Próba charakterystyki, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2019/20(3), s. 83. 
5 The Social Protection of Workers in the Platform Economy, Study for the EMPL Comi-
tee, 2017, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_ 
STU(2017)614184_EN.pdf (dostęp: 06.03.2022 r.). 
6 Ibidem. 
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w zamian za zapłatę.7 Eurofound przyjęła, że praca przy użyciu platformy 
może być wykonywana online lub offline oraz zaangażowane są trzy strony, 
tj. platforma komunikacyjna, usługodawca i  nabywca, usługa ma charakter 
odpłatny i jest organizowana przez platformę, praca jest zamawiana i dzielona 
na odrębne zadania, a usługi stanowią bezpośrednią odpowiedź na zgłoszony 
popyt. Kate Minter wskazuje z kolei na następujące cechy wspólne platform 
internetowych:

− praca jest podzielona na odrębne zadania, usługodawcy angażowani 
są do oddzielonych działań, nie mając gwarancji kontynuacji;

− ofertę składa odrębny przedsiębiorca, a zadanie jest zlecane przez 
ostatecznego odbiorcę, którym jest konsument albo przedsiębiorca;

− usługi są oferowane ostatecznym odbiorom za pośrednictwem przed-
siębiorstwa, które zabezpiecza interes nabywców i płaci usługodawcom za wy-
konane zadanie; transakcje przeprowadza się za pośrednictwem mobilnych 
aplikacji, zarządzanych i kontrolowanych przez platformy cyfrowe;

− usługodawcy są traktowani przez właścicieli platform jako niezależni 
kontraktorzy oraz nie mają zapewnionych podstawowych uprawnień pracow-
niczych, takich jak zwolnienie lekarskie, płaca minimalna, płatny urlop wypo-
czynkowy czy odszkodowanie pracownicze;

− cena za usługę jest naliczana przez właściciela platformy, a następnie 
usługodawca otrzymuje za jej pośrednictwem zapłatę.8

Gig-economy obejmuje jednostki wykonujące zadania, wykorzystując cy-
frową platformę, która aktywnie umożliwia ich otrzymywanie, a jednocześnie 
warunkuje wysokość wynagrodzenia dla użytkowników i zysków właścicieli; 
osoby te mogą świadczyć różnego rodzaju usługi jako „wolni strzelcy” lub 
działać w ramach samozatrudnienia w jednoosobowych firmach, a wskaza-
ny rodzaj pracy może stanowić główne źródło dochodu albo być jedynie do-
datkiem do niego.9 Opisywane zjawisko nie obejmuje natomiast: bezrobot-
nych poszukujących stałego lub czasowego zatrudnienia przy wykorzystaniu 
internetowego pośrednictwa pracy, osób, które za pośrednictwem Internetu 
świadczą usługi, np. sklepy internetowe czy usługi odpłatnego dzielenia się,  

7 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy, Katowice, 
2020, s. 21. 
8 K. Minter, Negotiating labour standards in the gig economy: Airtasker and Unions NSW, Eco-
nomic, and Labour Relations Review, 2020, 28(3) s. 3, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/theausinstitute/pages/2530/attachments/original/1508324771/Gig_Symposium_PrePub_
Minter.pdf?1508324771 (dostęp: 06.06.2022 r.). 
9 I. Ostoj, Rozwój gig economy jako wyzwanie dla sfery regulacji rynku pracy, 2019, Tom CX,  
s. 243.



13

GIG-ECONOMY JAKO NOWA FAZA CYFROWEJ TRANSFORMACJI PRACY

w szczególności mieszkaniem czy przejazdem samochodem, samozatrudnio-
nych poszukujących zleceń na stronach internetowych oraz telepracowników 
kontaktujących się z pracodawcą przez Internet.10

Stosunek prawny między uczestnikami działającymi w ramach modelu 
gig-economy może mieć charakter trzech niezależnych umów: 

1) między operatorem platformy a odbiorcą usług;
2) między operatorem platformy a dostawcą usług oraz 
3) między dostawcą usług a odbiorcą usług.11 

Analiza dostępnych regulaminów platform cyfrowych prowadzi do wnio-
sku, że operatorzy serwisów wskazują najczęściej na brak jakichkolwiek po-
wiązań prawnych z podmiotami oferującymi swoje usługi w ramach platfor-
my, a to prowadzi do rozdzielenia stosunku prawnego łączącego operatorów 
platform z odbiorcami i usługodawcami.12 Z kolei w niektórych przypadkach 
pomiędzy trzema podmiotami uczestniczącymi w ramach platformy powstaje 
jeden stosunek prawny na  podstawie trójstronnej umowy, której konstruk-
cja opiera się na zasadzie swobody umów czy umowie przekazu uregulowa-
nej w Kodeksie cywilnym13.14 W tym drugim przypadku operator platformy 
upoważnia dostawcę usługi do wykonania świadczenia dla odbiorcy przekazu. 
Dzięki temu działaniu operator platformy staje się współodpowiedzialny za 
prawidłowe wykonanie usługi między dostawcą a odbiorcą.15

Typologia platform 

Praca platformowa jest bardzo różnorodna, bowiem w jej ramach mamy 
do czynienia z różnymi rodzajami pracy, rynkami pracy, poziomem uczestnic-
twa pracowników platformy oraz różnym poziomem zależności usługodawcy 
od platformy.16 Możliwe jest dokonanie rozróżnienia między platformami po-
średniczącymi w wykonywaniu pracy offline, która jest wykonywana osobiście 

10 Ibidem.
11 A. Kobylańska, A. Bańkowska, Podstawowe regulacje prawne mające zastosowanie do eko-
nomii współdzielenia, (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty współdzielenia w Polsce, 
2016, s. 8, https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-raport-2-pwc.pdf (dostęp: 
06.03.2022 r.). 
12 Ibidem. 
13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 
14 Ibidem. 
15 W. Czernecka, A. Dewicka, M. Butlewski, Zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy 
poprzez rozwiązania IT wspierające gig w koncepcji „ekonomii współdzielenia”, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej, 2018, s. 95. 
16 D. Palkowska, Prekariat w dobie nowych technologii…, s. 83



14

ANNA JARECKA

w miejscu, gdzie jest wymagana, a platformami pośredniczącymi w wykony-
waniu pracy online, którą usługodawca wykonuje lub dostarcza za pośrednic-
twem platformy. Siła robocza tych pierwszych będzie prawdopodobnie zlo-
kalizowana na poziomie lokalnym bądź ewentualnie krajowym, podczas gdy 
świadczenie usług online może mieć zasięg globalny. Należy jednak zauważyć, 
że domniemany globalny charakter rynków pracy platform internetowych 
podlega ważnemu zastrzeżeniu, a mianowicie, język używany przez platformę 
wprowadza pewne ograniczenia co do lokalizacji siły roboczej.17 Strona inter-
netowa pośrednicząca w pracy online i  posługująca się językiem angielskim, 
może mieć dostęp do właściwie nieograniczonej puli pracowników ze względu 
na powszechną znajomość tego języka. Z kolei platforma pracy online, stosu-
jąca język niemiecki lub włoski, będzie najprawdopodobniej korzystać z usłu-
godawców zlokalizowanych na obszarze Niemiec czy Włoch. 

Debra Howcroft oraz Birgitta Bergvall-Kareborn wyodrębniły wśród 
platform cztery grupy.18 Typ A stanowi usługi realizowane online na zamó-
wienie nabywcy. Zadania mają charakter modułowy lub stanowią mikroza-
dania wydzielone z większych projektów, co jest przesłanką dla  wysłania ich  
w tłum osób oczekujących na zadanie. Grupa ta stanowi najczęściej wystę-
pujący rodzaj platform, a jej klasycznym przykładem jest MTurk. Typ B to 
połącznie pracy i rozrywki, bowiem opiera się na założeniu możliwości po-
łączenia przyjemności i kreatywności z niezależnością pracy oraz przekracza-
niem granic między nimi, pod warunkiem, że praca stanowi rodzaj zabawy. 
Praca inicjowana jest przez nabywcę, a za przykład platformy należącej do 
tej grupy podaje się platformę Threadless, której społeczność wspólnie two-
rzy unikatowe projekty t-shirtów. Innym przykładem jest InnoCentive, które 
zajmuje się pośredniczeniem w poddawaniu pod dyskusję i  rozwiązywaniu 
zarówno problemów naukowych, jak i praktycznych. Z kolei trzecią gru-
pę – typ C – stanowią platformy pośredniczące w świadczeniu usług offline  
o ograniczonym zasięgu terytorialnym. Stroną inicjującą jest w tym przypad-
ku usługodawca, który przygotowuje czynniki produkcji niezbędne do reali-
zacji określonej usługi, a następnie zgłasza swoją gotowość do jej świadczenia, 
używając do tego najczęściej aplikacji. Przykładami platform opartych na tym 
modelu nazywanym hiperoutsource są Uber oraz Task rabbit. Typ D z kolei 
obejmuje świadczone online usługi freelancerów o wysokich kompetencjach, 
polegające na przygotowaniu aplikacji mobilnych dla Apple lub Googla czy 

17 The Social protection …., s. 30-31. 
18 D. Howcroft, B. Bergvall-Kareborn, A Typology of Crowdwork Platforms, Work, Employment 
and Society, 2018, https://doi.org/10.1177%2F0950017018760136 (dostęp:  06.03.2022 r.). 
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oferowaniu fotografii np. dla iStockphoto. Platforma należąca do tej grupy 
gromadzi oferty i zapewnia dostęp do bazy klientów oraz dystrybucję i marke-
ting w skali globalnej, a działający jako „wolni strzelcy”, samozatrudnieni czy 
małe firmy nie mają do nich dostępu. Wysokość wynagrodzenia usługodawcy 
nie jest z góry ustalona, ale jej określenie następuje dopiero po znalezieniu 
nabywcy zainteresowanego określoną usługą. 

Przedstawione podziały mają charakter teoretyczny, ponieważ platformy 
mogą pełnić jednocześnie różnorakie funkcje. Podobne bądź nawet te same 
technologie tworzą różne możliwości, a tym samym mogą przynosić odmien-
ne rezultaty. 

Status usługodawcy 

Obserwowane zmiany na rynku pracy spowodowane dynamicznym  
i globalnym rozwojem nowych technologii, w tym w szczególności cyfrowych 
platform, skłania do refleksji nad środowiskiem pracy. Powstaje pytanie, czy 
tradycyjne pojęcia „pracownik” i „pracodawca” mogą jeszcze odgrywać rolę 
w przypadku platform, oraz, czy stosunki zatrudnienia powstałe i  obsługi-
wane przez platformy nie powinny zostać objęte zupełnie nowym reżimem 
prawnym, który nie kładłby nacisku na element podporządkowani w procesie 
świadczenia pracy.19

Formalny status usługodawców ma charakter niejednoznaczny i naj-
częściej plasuje się między przedsiębiorcą (samozatrudnionym) a sytuacją 
zbliżoną do pracownika, ale nieokreśloną w sposób precyzyjny w przepisach 
obowiązującego prawa. Powodem tych niejasności są różnice występujące  
w krajowych regulacjach prawnych dotyczące relacji między wykonawcą  
a zlecającym zadanie.20 W  opracowaniach dotyczących gig-economy najczę-
ściej stosuje się określenia worker albo employee, mimo że w istocie chodzi  
o wykonawcę, usługodawcę, pracującego, a nie o nazwę formalnego stosunku 
pracy (zatrudniony, pracownik).21 

W Polsce najczęściej właściciel cyfrowej platformy wymaga od potencjal-
nych usługodawców zarejestrowania własnej działalności gospodarczej, jed-
nakże status usługodawcy jako przedsiębiorcy budzi uzasadnione wątpliwości.22

Obecność elementu podporządkowania albo jego brak jest czynnikiem 

19 R. T. Skowron, Cybertariat – prawo pracy a nowe formy…, s. 154. 
20 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 90. 
21 Ibidem, s. 90
22 Ibidem, s. 92. 
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odróżniającym pracownika od osoby samozatrudnionej w prawie Unii Eu-
ropejskiej (dalej: „UE”).23 Trybunał Sprawiedliwości UE oceniając wystąpie-
nie stosunku podporządkowania, analizuje takie czynniki jak: uprawnienia 
kierownicze w stosunku do jednostki, element kontroli, możliwość sankcjo-
nowania jednostki czy też konieczność zatwierdzenia jej decyzji przed jej wy-
konaniem.24 Proces rekrutacyjny oraz charakter powierzonych obowiązków 
mogą mieć także wpływ na ustalenie istnienia stosunku podporządkowania25. 
Ponadto swoboda wyboru godzin pracy, miejsca jej świadczenia oraz zadań 
wykonywanych w jej ramach26, jak również zakres praw i obowiązków nało-
żonych na jednostkę mogą być rozważane w trakcie dokonywania analizy27. 

Argumentem, który przemawia przeciw zaliczeniu świadczenia usług  
w ramach platform internetowych do kategorii zatrudnienia jest ograniczona 
ekonomiczna zależność między wykonawcą zadań a platformą lub zamawia-
jącym oraz niestałość współpracy.28 Wykonawca usługi nie jest ekonomicznie 
zależny od konkretnego kontrahenta, a wymiar podejmowanej działalności 
zarobkowej jest warunkowany aktywnością na platformie.29 Kontrola dostępu 
do zleceń, profilowanie użytkowników, rankingi społeczne, a więc funkcje 
platformy zarządzane przez jej operatora mogą dawać podstawy do przyjęcia, 
że między usługodawcą a operatorem platformy wykształca się więź zależności 
organizacyjnej, ponieważ platforma daje możliwość nawiązania kontaktu z za-
mawiającym i wykonanie usługi, oraz zależności ekonomicznej, która wynika 
z faktu, że to operator moderuje przepływ wynagrodzenia pomiędzy zlecają-
cym usługę a usługodawcą.30

Możliwe jest wyodrębnienie pewnych cech środowiska pracy świad-
czonej za pośrednictwem platform takich jak Uber.31 Po pierwsze, jakość 
świadczonej pracy oceniana jest przez klientów, a  następnie na podstawie 
tych ocen konto danego usługodawcy może zostać dezaktywowane przez plat-
formę. Dzięki takiemu modelowi platforma nie musi udzielać usługodawcy 

23 B. Bednarowicz, „Uberyzacja zatrudnienia” – praca…, s. 16.
24 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r., C-270/13, Haralambidis, 
ECLI:EU:C:2014:2185, pkt 30-32. 
25 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 września 2015 r., C-229/14, Balkaya, EC-
LI:EU:C:2015:455, pkt 38. 
26 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2014 r., C-413/13, FNV Kunsten Infor-
matie en Media, ECLI:EU:C:2014:2411, pkt 36. 
27 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r., C-116/06, Kiiski, EC-
LI:EU:C:2007:536, pkt 25. 
28 T. Bakalarz, Zatrudnienie za pośrednictwem platformy…, s. 16. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, s. 17.
31 R. T. Skowron, Cybertariat – prawo pracy a nowe formy…., s. 156. 
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konkretnych wskazówek czy poleceń dotyczących wykonania zlecenia, a je-
dynie przekazuje ogólne sugestie co  do świadczenia usług na rzecz klientów32. 
Po drugie, replikowanie platformy możliwe jest do  przeprowadzenia bez 
większych trudności w kolejnych państwa, co ułatwia tym samym osiągnięcie 
masy krytycznej usługodawców oraz klientów. Skutkiem tego działania jest  
o wiele silniejsza pozycja negocjacyjna platformy wobec usługodawcy, co jed-
nocześnie daje impuls do  zastanowienia się, czy wykonawcy usług nie powin-
ni mieć zapewnionej ochrony na podstawie stosownych uregulowań ze strony 
prawa pracy.33 Po trzecie, usługodawca stanowi jedynie część organizacji plat-
formy. Klient korzystający z określonej platformy widzi jedynie cyfrową infra-
strukturę platformy i traktuje usługodawcę jako przedstawiciela platformy, co 
ma szczególne znaczenie w przypadku prac zdalnych, gdzie klient właściwie 
nie ma realnego kontaktu z  usługodawcą, a obie strony kontaktują się jedynie 
za pomocą platformy.34 Po czwarte, usługodawcy nie wnoszą do platformy 
żadnej wartości dodanej poza swoją pracą. Powyższe wynika z faktu, że know- 
how platformy jest przekazywany usługodawcom za pomocą udzielonych in-
strukcji i rekomendacji.35

Z powyższego wynika, że osoby świadczące usługi za pośrednictwem 
platform nie spełniają warunków osoby samozatrudnionej, a ponadto wię-
cej czynników przemawia za traktowaniem usługodawców jako pracowników. 
Wskazać należy, iż pojawienie się platform pośredniczących w  świadczeniu 
usług pracy spowodowało rozmycie dychotomicznego podziału uczestni-
ków rynku pracy, pojawiła się możliwość występowania sytuacji pośrednich,  
co jednocześnie skutkuje koniecznością zmiany podejścia do prawa pracy  
i jego dostosowania do zmieniających się realiów. Krajowy charakter prawa 
pracy, a tym samym zróżnicowanie dopuszczalnych form angażowania usłu-
godawców i stopień restrykcyjności, powoduje, że na aktualnym etapie roz-
woju cyfrowych platform nie wydaje się możliwe stworzenie jednolitego roz-
wiązania w skali globalnej. 

Korzyści w ramach modelu gig-economy 

Zmiany w stosunkach pracy spowodowane ekspansją cyfrowych plat-
form pozwalają na zdalne świadczenie usług, rozwój elastycznych form 

32 Ibidem, s. 156.
33 Ibidem, s. 157.
34 Ibidem, s. 157-158. 
35 Ibidem, s. 158.
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zatrudniania, ponadto związane są ze wzrostem konkurencji ze względu na 
rosnące podaż i popyt na siłę roboczą oraz zmianami organizacyjnymi pracy.36 

Poniżej podjęta została próba ujęcia korzyści i zagrożeń związanych  
z uczestnictwem w gig-economy usługodawców i nabywców usług, co pozwo-
li na dokonanie oceny modelu biznesowego, który staje się coraz bardziej 
popularny.  

Korzyści dla usługodawców

Istotną cechą świadczenia usług w ramach gig-economy jest elastyczność 
pod względem możliwości dostosowania liczby godzin i pory dnia, co jed-
nocześnie pozwala połączyć życie prywatne z zawodowym. Wskazuje się, że 
elastyczność czasu pracy ma charakter względny, ponieważ zlecenia zwykle 
pojawiają się w określone dni w podobnych porach, stąd też usługodawca 
powinien wziąć pod uwagę, że jeżeli w tym czasie nie będzie zainteresowany 
świadczeniem usług, to może nie otrzymać żadnego zlecenia.37 Oprócz tego 
pojawiają się one nieregularnie, co skutkuje nadmiarem zadań z jednym okre-
sie, a niedoborem zleceń w innym czasie. 

Świadczenie pracy w ramach platformy może przyczynić się do zmniej-
szenia ryzyka dyskryminacji, w szczególności ze względu na unikanie bezpo-
średnich kontaktów osobistych i  anonimowość w sieci.38 Ponadto możliwość 
pracy w sieci z dowolnego miejsca zapewnia dostęp do pracy osobom, które 
z powodu problemów zdrowotnych, niepełnosprawności czy konieczności 
sprawowania opieki nad osobą najbliższą muszą pozostać w domach. Praca 
wirtualna mimo to nie stanowi uniwersalnego rozwiązania w walce z dyskry-
minacją, bowiem platformy niekiedy umożliwiają dostawcom ograniczenie 
obszarów geograficznych, z których usługodawcy mogą podejmować zadania 
online.39 Taka możliwość może doprowadzić do odcięcia niektórych regio-
nów, krajów czy społeczności od dostępu do pracy, bez żadnej gwarancji, że 
wprowadzone ograniczenia mają charakter wyłącznie obiektywny.40 Ponad-
to zarówno jawne, jak i ukryte uprzedzenia klientów mogą odgrywać ważną 

36 D. Polkowska, Prekariat w dobie nowych technologii…, s. 81
37 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 96-97. 
38 V. De Stefano, The rise of the “just-in-time-workforce”:on-demand work, crowdwork, and 
labour protection in the “gig-economy”, Condition of work and employment, 2016/71, s. 10, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/
publication/wcms_443267.pdf (dostęp: 06.03.2022 r.).
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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rolę w wyborze usługodawcy, a przede wszystkim przy ocenie jego wyników41. 
Opinie klientów mogą mieć zasadnicze znaczenie dla możliwości przystąpie-
nia do aplikacji, stronnicza ocena może mieć bardzo niekorzystny wpływ na 
możliwość świadczenia usług. Biorąc pod uwagę, że omawiane praktyki pracy 
są wciąż stosunkowo nowe, ryzyko to może omijać istniejące mechanizmy  
i politykę przeciwdziałania dyskryminacji, co wymaga podjęcia działań w  celu 
zapewnienia zasięgu i skuteczności tych instrumentów.42

Wśród korzyści wymienić należy również dużą możliwość wyboru ze 
względu na dostęp do  ofert w skali globalnej, ponadnarodowy wymiar dzia-
łalności platform zmniejsza ryzyko bezrobocia strukturalnego. Ponadto usłu-
godawcy mogą współpracować z   rozpoznawalnymi firmami i mają dostęp 
do najnowszych rozwiązań w danej dziedzinie. Udział w globalnym rynku 
pozwala zaobserwować panujące trendy w danych dziedzinach, a tym samym 
umożliwia dopasowanie się do nich.43 

Pozytywnym aspektem są również oceniane jako niskie koszty transak-
cyjne działalności z  punktu widzenia usługodawców. Powyższe wynika z fak-
tu, że to platforma organizuje działalność, a zamówienia jedynie spływają do 
zainteresowanych świadczeniem usług. Ponadto nie ma konieczności rekla-
mowania i upowszechniania swojej działalności za pośrednictwem platformy. 
Wykorzystanie opinii udostępnianych przez nabywców i stałe monitowanie 
poziomu świadczonych usług jest traktowane jako korzyść dla osób przestrze-
gających ustalone przez platformy standardy.44 

Korzyści dla nabywców usług 

Możliwość skorzystania z usług świadczonych przy zastosowaniu plat-
form cyfrowych wiąże się niewątpliwie również z korzyściami po stronie na-
bywców usług. Po pierwsze, mają oni dostęp do  szerszego katalogu usług, 
co przedkłada się na jakość życia, jak również ogólny poziom dobrobytu.45 
Wzrost popularności platform w ramach gig-economy przełożył się na rozwój 
konkurencji między platformami, co jednocześnie powoduje, że nabywcy 
mogą otrzymać usługi w  konkurencyjnych cenach.46 Ponadto korzystający  
 

41 Ibidem.
42 Ibidem. 
43 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 97-98.
44 Ibidem. 
45 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych…, s. 99.
46 Ibidem.
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z usług oferowanych za pośrednictwem platform może z dowolnego miejsca 
w łatwy i szybki sposób zamówić określoną usługę. 

Uczestnicy gig-economy zwracają uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 
świadczonych usług zarówno pod względem prawnym, jak również budo-
wania marki i oferowania różnego rodzaju systemów bezpieczeństwa.47 Pro-
ponuje się rozwiązania mające zapewnić użytkownikom poczucie komfortu, 
 w szczególności dzięki zastosowaniu systemu ocen kierowców Ubera, podró-
ży tylko dla kobiet, kalkulatora cen czy możliwości wcześniejszego poznania 
wynajmujących i najemców w  Airbnb.48 Przedstawione działania nakierowa-
ne są na zwiększenie atrakcyjności platform oraz zdobycie zaufania użytkow-
ników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.49

Korzyści właścicieli i organizatorów platform wydają się najbardziej 
oczywiste. Prowadzenie cyfrowej platformy ukierunkowane jest na maksy-
malizację zysków. W działalności gig-economy kluczowy wydaje się potencjał 
do generowania zysków poprzez ekspansję na skalę globalną w  działalności  
online, ale również offline. Model ten stanowi zachętę dla wspierających roz-
wój, doskonalących nowe rozwiązania i inwestujących w przedsięwzięcie środ-
ki i czas.50 

Badania pokazują, że osoby korzystające z usług oferowanych w ramach 
gig-economy mają pozytywne doświadczenia.51 Wskazują przede wszystkim 
na oszczędność, wygodę oraz ochronę środowiska.52 Podkreślają, że własność  
w dzisiejszych czasach stanowi pewnego rodzaju obciążenie, a dostęp traktują 
aktualnie jako nową formę własności.53 Największe obawy związane z opisy-
wanym modelem wynikają, głównie z tego, iż opiera się on w dużej mierze na 
zaufaniu, a zjawisko gig-economy jest niejednolite i niespójne.54 

47 A. Pyszka, Rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w ramach ekonomii współdzielenia a wyzwa-
nia w obszarze zarządzania ich odpowiedzialnością [w:] Implementacja koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności w organizacjach i gospodarce, red. I. Jelonek-Kowalska, Etyka Biznesu i Zrówno-
ważony Rozwój Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, 2016/3, s. 105-109. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 99. 
51 T. Paczkowski, A. Kamela, M. Szyl, Ekonomia współdzielenia (sharing economy) – narodziny 
nowego systemu ekonomicznego? Przyszłość, szanse i zagrożenia [w:] Współczesne problemy ekono-
miczne w badaniach naukowców. Tom 4. Teoria i praktyka, red. E. Gruszewska, Białystok 2020, 
s. 69, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9276/1/T_Paczkowski_A_Ka-
mela_M_Szyl_Ekonomia_wspoldzielenia.pdf (dostęp: 06.03.2022 r.). 
52 Ibidem.
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
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Zagrożenia dla usługodawców

Rozwój gig-economy powoduje konieczność rozważenia warunków ergo-
nomicznych stanowisk pracy osób świadczących usługi. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy55 stanowiska 
pracy powinny być dopasowane do rodzaju wykonywanych czynności oraz 
psychofizycznych możliwości pracowników. Zorganizowanie pracy zgodnie  
z powyższym uregulowaniem wydaje się niemożliwe w przypadku usługo-
dawców.56 Po pierwsze, wykonują oni zlecone zadania zazwyczaj poza zakła-
dem pracy, w szczególności w prywatnych samochodach czy w sposób zdalny  
w domach. W związku z tym warunki ergonomiczne, w których usługa jest 
świadczona jest poza kontrolą platformy.57 Po drugie, bardzo trudne jest usta-
lenie rzeczywistego czasu wykonywania zleconej usługi. Powyższe powoduje, 
brak możliwości określenia wpływu nieergonomicznych warunków pracy na 
zdrowie usługodawców i powstanie dolegliwości powodowanych przyjmowa-
niem niewłaściwych pozycji w trakcie wykonywania usługi. W związku z tym 
w znacznym stopniu utrudnione albo wręcz niemożliwe staje się monitorowa-
nie stanu zdrowia usługodawców.58 

W przypadku świadczenia usług za pośrednictwem cyfrowej platformy 
występuje brak ciągłości zatrudnienia. Kierowca może być w ciągłej gotowo-
ści do realizacji usługi, ale może się zdarzyć, że nie ma chętnych osób, które 
miałyby z tej usługi skorzystać.59 W przypadku platform typu Taskrabbit oraz 
innych platform, gdzie zleceniobiorcy zobowiązani są do osobistego świadcze-
nia – nie mają oni żadnego wpływu na to, czy jakiekolwiek zlecenia się poja-
wią. Wśród użytkowników platform, dla których stanowi ona główne źródło 
dochodu, zauważalna jest tendencja do podejmowania się zadań niekiedy 
niezwiązanych z posiadanymi umiejętnościami, bowiem w  przeciwnym razie 
nie mieliby oni możliwości osiągnięcia zarobków pozwalających na pokrycie 
niezbędnych potrzeb.60 

Wysokość wynagrodzenia standardowych usług jest ustalana przez 
platformę, z kolei w przypadku bardziej zindywidualizowanych zleceń jest 

55 Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. Września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650). 
56 W. Czarnecka, A. Dewicka, M. Butlewski, Zapewnienie bezpieczeństwa…, s. 96. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 D. Polkowska, Prekariat w dobie nowych technologii…, s. 88-89. 
60 Ibidem. 
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negocjowana, jednakże nie ma gwarancji zapłaty, czy otrzymania nawet mini-
malnej stawki.61 Zauważyć należy, że odgórne ustalenie wysokości wynagro-
dzenia jest korzystne z punktu widzenia zamawiającego, ale stanowi ryzyko 
po stronie usługodawcy, związane z nieprzewidzianymi trudnościami realiza-
cyjnymi, wydłużającymi czas wykonania zleconego zadania62. Wykazano, że 
problem niskich dochodów w gig-economy dotyczy około połowy pracujących 
za pośrednictwem platform.63 Zasady współpracy i zarządzania wykonywaną 
pracą są jednostronnie określane przez platformę, która za swój  udział w po-
średnictwie – łączeniu dwóch stron rynku – pobiera zazwyczaj prowizję od 
zleceniobiorcy.64 W skutek algorytmicznego zarządzania alokacją, ewaluacją 
i  monitorowaniem wykonywanej pracy zleceniobiorcy otrzymują zmienne, 
niemożliwe do  przewidzenia wynagrodzenie wyliczane na podstawie niezna-
nych kryteriów, bowiem platformy nie udostępniają szczegółów funkcjono-
wania stosowanych algorytmów.65 

Usługodawcy w gospodarce gig-economy mogą napotkać problemy  
w odniesieniu do  podstawowych zasad i praw w pracy, które dotyczą pracow-
ników niestandardowych.66 Organy nadzorcze Międzynarodowej Organizacji 
Pracy niejednokrotnie wyrażały swoje zaniepokojenie faktem, że w sytuacji, 
gdy osoby samozatrudnione są generalnie wyłączone ze stosowania przepisów 
prawa pracy, mogą one również znaleźć się poza zasięgiem regulacji chro-
niących podstawowe zasady i prawa w pracy.67 W konsekwencji pracownicy 
samozatrudnieni lub pracownicy błędnie zaklasyfikowani mogą zostać wyklu-
czeni lub ograniczeni w zakresie prawa do wolności zrzeszania się i rokowań 
zbiorowych, również dlatego, że mogą naruszać przepisy takie jak prawo kon-
kurencji i prawo antymonopolowe. Co więcej, mogą nie być objęci zakresem 
regulacji dotyczących zwalczania pracy dzieci i dyskryminacji. Ryzyko błędnej 
klasyfikacji jest jednym z głównych problemów w gospodarce gig-economy.68 
W związku z tym kwestia statusu zatrudnienia staje się jeszcze bardziej istotna 
z punktu widzenia ochrony pracowników, ponieważ w grę wchodzą nie tylko 
kwestie dotyczące płacy minimalnej i świadczeń pracowniczych, ale także do-
stępu do podstawowych praw pracowniczych i praw człowieka.69 

61 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 102. 
62 Ibidem.
63 Ibidem. 
64 M. Makowska, Ochrona pracowników platform…, s. 1.
65 Ibidem. 
66 V. De Stefano, The rise of…, s. 11-12. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem.
69 Ibidem. 
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Zależność od rankingu jest kolejną cechą pracy świadczonej w ramach 
platform. Badania pokazują, że usługodawcy realizują swoje określone stra-
tegie po to, aby uzyskać wyższe oceny klientów, ponieważ zdają sobie sprawę  
z zależności od systemu rekomendacji.70 Wykonawca ponadto jest narażony 
na niesprawiedliwą ocenę, której wiarygodności nie można zweryfikować.71 

Wiele zagrożeń związanych jest z koniecznością zabezpieczenia we wła-
snym zakresie czynników produkcji.72 Zazwyczaj to usługodawca jest właści-
cielem smartfona, roweru, komputera czy samochodu, a jego wykorzystanie  
w celach zarobkowych wiąże się z ich wzmożonym zużyciem, konicznością po-
niesienia dodatkowych kosztów utrzymania czynników w gotowości i częstszą 
wymianą.73 Bez zapewnienia odpowiednich warunków wydajność pracy może 
być niższa lub nawet wpłynąć negatywnie na stan zdrowia wykonawcy, czego 
konsekwencje w pełni ponosi usługodawca.74 

Możliwość zrzeszania się jest ograniczona w przypadku usługodawców, 
co wynika przede wszystkim z ich rozproszenia w Internecie.75 Niemniej jed-
nak pojawiły się pewne platformy internetowe, które próbują organizować 
użytkowników platform świadczących usługi. Ponadto, biorąc pod uwagę 
ogromną konkurencję panującą na cyfrowych platformach, usługodawcy 
mogą niechętnie współpracować ze sobą.76 Co więcej, w przypadku form pra-
cy, w których reputacja i oceny odgrywają główną rolę w zapewnieniu kon-
tynuacji pracy z daną platformą lub aplikacją oraz dostępu do lepiej płatnych 
miejsc pracy, usługodawcy mogą być niechętni do korzystania z jakichkolwiek 
praw zbiorowych, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na ich reputa-
cję.77 Możliwość łatwego rozwiązania umowy poprzez prostą dezaktywację lub 
wykluczenie z platformy lub aplikacji może zwiększyć obawę usługodawców 
przed skorzystaniem z możliwości zrzeszenia się.78

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (European Anty-Poverty 
Network – EAPN) sformułowana 10 zasad, zgodnie z którymi ludzie mają 
prawo do pracy, która: (1) zapewnia adekwatny poziom dochodów, (2) za-
pewnia stabilną umowę i odpowiedni poziom ochrony praw pracowniczych, 
(3) uprawnia pracującego do odpowiedniej ochrony socjalnej, (4) zabezpiecza 

70 D. Polkowska, Prekariat w dobie nowych technologii…, s. 89. 
71 I Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 102.  
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem. 
75 V. De Stefano, The rise of…, s. 9-10.
76 Ibidem. 
77 Ibidem.
78 Ibidem. 
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adekwatną jakość warunków pracy i środowiska pracy, (5) pozwala na godze-
nie życia prywatnego i zawodowego, (6) zapewnia poszanowanie prawa do 
udziału w rokowaniach zbiorowych i  dialogu społecznym, (7) chroni przed 
dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu, (8) gwarantuje dostęp do szkoleń  
i rozwoju osobistego, (9) umożliwia postępy w pracy, jak też (10) jest źródłem 
satysfakcji.79 

Zagrożenia dla nabywców usług

Standardy obowiązujące na danej platformie powinny utrzymywać od-
powiedni poziom świadczonych za ich pośrednictwem usług, ale jednocześnie 
wskazać należy, że nie dają one żadnej gwarancji.80 W związku z tym może 
wystąpić niska jakość wykonanej usługi, a nabywca nie ma zapewnionej dro-
gi dochodzenia swoich praw. Może on jedynie spróbować skontaktować się 
z organizatorem platformy, który jednak jest jedynie pośrednikiem między 
usługodawcą a nabywcą.81 Wcześniej zostało wskazane, że platformy mają 
charakter ponadnarodowy, dzięki czemu nabywca może zamówić określoną 
usługę u podmiotu, który pochodzi z innego państwa, czy nawet kontynentu. 
Prowadzenie działalności w skali międzynarodowej wiąże się nierozerwalnie 
z funkcjonowaniem w bardzo zróżnicowanym środowisku instytucjonalnym, 
co niewątpliwie komplikuje sytuację w razie wystąpienia pomiędzy stronami 
konfliktu.82 

System ocen i stosowanych w ramach platformy rankingów nie eli-
minuje ryzyka nieterminowego, nienależytego wykonania usługi czy nawet 
porzucenia zadania przez usługodawcę. Ponadto podmiot chcący skorzystać  
z usług za pośrednictwem cyfrowych platform może mieć problem z wyborem 
odpowiedniego wykonawcy z powodu zbyt dużej podaży.83 

Przedstawione zagrożenia związane z uczestnictwem w ramach gig-eco-
nomy niewątpliwie przeważają po stronie podmiotów świadczących usługi. 
Dotyczą one najważniejszych aspektów aktywności, czyli wysokości bezpie-
czeństwa dochodów, czasu pracy, zabezpieczenia socjalnego, kosztów pro-
wadzenia działalności czy kontaktów z klientem. Przedstawione uwagi jed-
noznacznie pokazują, że nowy segment gospodarki wymaga dostosowania 

79 ciples on quality work, https://www.eapn.eu/quality-work-for-quality-life-eapn-s-10-princi-
ples/ (dostęp: 06.03.2022 r.).
80 I. Ostoj, Praca w czasach cyfrowych platform…, s. 106-107. 
81 Ibidem.
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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prawa, które pozwoli zagwarantować minimalną ochroną praw usługodawców,  
ale z drugiej strony najpewniej wpłynie negatywnie na sytuację właścicieli 
platform. 

Podsumowanie 

Model gig-economy jest bardzo zróżnicowany i niestabilny, tworzy zu-
pełnie nowy rodzaj rynku pracy, stanowi wyzwanie dla usługodawców i na-
bywców usług, którzy muszą się do niego dostosować. Działanie w ramach 
platformy stanowi nową fazę cyfrowej transformacji pracy, cechą charaktery-
styczną obserwowanego zjawiska jest niestabilność zatrudnienia, automatyza-
cja i  algorytmizacja zarządzania. 

Trudność w zaklasyfikowaniu usługodawców jako pracowników czy sa-
mozatrudnionych powoduje, że posiadany przez nich status jest niejasny. Po-
nadto, taki stan rzeczy sprawia, że nie mają oni zapewnionych podstawnych 
praw, jak w szczególności prawo do godziwego wynagrodzenia, bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Powyższe powoduje, że platformy cyfrowe 
zyskują przewagę w stosunku do usługodawców. 

Przedstawiony problem wymaga stworzenia odpowiedniego ładu praw-
nego, konieczne wydaje się skorzystanie z doświadczenia państw, gdzie  
gig-economy znajduje się na najbardziej zaawansowanym poziomie. Globalne 
zmiany form zatrudnienia sprawiają, że niezbędne staje się stworzenie no-
wych struktur, instytucji, a przede wszystkim prawodawstwa dostosowanego 
do zmieniających się realiów rynku pracy. 
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GIG-ECONOMY AS A NEW PHASE OF DIGITAL 
TRANSFORMATION OF LABOUR

Abstract: Technological development affects the dynamic growth of 
the IT sector, which creates demand for new services and workplaces, 
which also results in the transformation of the labor market and the 
need for its adaptation to the new changes. In recent years, we can 
see the appearance of a new segment of the economy, associated with 
the development of the concept of gig-economy, based on providing 
work online or offline using technological platforms. The aim of this 
paper is to discuss the impact of digitalization on the labor market, 
in particular by highlighting the essence and mechanism of employ-
ment within the gig-economy business model. The paper will outline 
the benefits and dangers related to the provision of labor, which may 
arise for the entities outsourcing tasks, as well as for the users. Special 
attention will be paid to the issue of health and safety at work in the 
era of technological development. Moreover, it should be noted that 
the continuous technological development affects the labor market, 
thus requiring the development of recommendations to minimize the 
threats of the gig economy. 

Key words: gig-economy, health and safety, on-demand work, digital 
technologies. 
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Gwarancja zatrudnienia  
jako polityka zmierzająca  

do pełnego i produktywnego 
zatrudnienia

Streszczenie: Autor dokonuje analizy porównawczej programu gwa-
rancji zatrudnienia z polskim prawem pracy. W pracy porusza uregu-
lowania prawne dotyczące polityki pełnego zatrudnienia. Przedstawia 
także gwarancję zatrudnienia jako filar Nowoczesnej Teorii Monetar-
nej pełniącej rolę automatycznego stabilizatora koniunktury. Został 
również zaprezentowany nowy rodzaj pozaumownego stosunku pra-
cy, który miałby zastosowanie przy zatrudnieniu w ramach programu 
gwarancji zatrudnienia. Na koniec autor przedstawia, skrótowo, pro-
gram pilotażowy dla gwarancji zatrudnienia.

Słowa kluczowe: MMT, gwarancja zatrudnienia, zabezpieczenie so-
cjalne, prawo do pracy, pełne zatrudnienie

1. Gwarancja zatrudnienia

Gwarancja zatrudnienia to postulat zabezpieczenia socjalnego, którego 
celem jest zagwarantowanie dobrze wynagradzanego oraz dobrego miejsca 
pracy, zapewnionego przez publiczny program1. Jak sama nazwa wskazuje za-
trudnienie miałoby być gwarantowane, jednak nie bezwarunkowe. Owa bez-
warunkowość odróżnia gwarancję zatrudnienia od bezwarunkowego dochodu 

1 P. R. Tcherneva, W sprawie gwarancji zatrudnienia, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, 
Poznań 2021, s. 17
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podstawowego. Objęcie gwarancją zatrudnienia wymagałoby statusu bezro-
botnego, a w trakcie pracy konieczne byłoby rzeczywiste wykonywanie pracy, 
gdyż nie byłaby to forma zasiłku polegającego na tym, że nie ma obowiązku 
pracy, czy starannej pracy. Praca, którą się gwarantuje miałaby być „dobra” 
to jest byłaby godna, a także, na ile byłoby to możliwe, odpowiadałaby kwa-
lifikacjom zatrudnionego. Warunki pracy nie byłyby przeciążające, nie było-
by nadgodzin, także atmosfera w miejscu pracy odpowiadałaby standardom 
zdrowego miejsca pracy2. „Dobre” wynagrodzenie oznacza w programie gwa-
rancji zatrudnienia minimalne wynagrodzenie za świadczoną pracę. Program 
nie polegałby na wykonywaniu profesjonalnej pracy wymagającej wysokich 
kwalifikacji, zresztą stałoby to w sprzeczności z jedną z cech programu, czyli 
cechą nieingerowania w konkurencyjność usług prywatnych i publicznych. 
Charakter gwarancyjny programu polega na tym, że zawsze dostępna jest ofer-
ta pracy dla osoby, która jej potrzebuje. Stanowiłoby to kompletne odwróce-
nie polskiego systemu promocji zatrudnienia, w której urzędu pracy pełnią de 
facto rolę urzędów ds. „bezrobocia”3. Praca świadczona w programie ma być 
przede wszystkim społecznie użyteczna, przede wszystkim tam, gdzie rynek 
nie działa lub nie działa efektywnie, a także przy zielonych projektach (tj. pro-
jektach dotyczących transformacji energetycznej). Program ma dopuszczać 
możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz faktycznie umożliwiać 
pracę osobom, które opiekują się dziećmi, dzięki możliwości oddania dziecka 
pod opiekę (np. świetlicy, żłobka, przedszkola). Opieka nad dziećmi także 
byłaby wykonywana w ramach programu gwarancji zatrudnienia, jest to tym 
bardziej potrzebne w Polsce, gdzie miejsca w żłobkach oraz przedszkolach 
są wręcz dobrem luksusowym. Realizacja programu zostanie zaprezentowana 
później. W tym miejscu czytelnik powinien wiedzieć, że program ten finanso-
wany będzie przez państwo, a realizowany w sposób zdecentralizowany przez 
organizacje non-profit, spółdzielnie czy jednostki samorządu terytorialnego. 
Gwarancja zatrudnienia opiera się na:

1) Oferowaniu przez państwo pracy każdemu, kto jej nie ma, a chce praco-
wać, będąc pracodawcą „ostatniej instancji”4;

2 To wszystko wydaje się „normalnym” standardem każdego miejsca pracy.
3 Ibidem, s. 18
4 Możliwość pracy polega nie tylko na istnieniu miejsca pracy, ale także na tym, że dana osoba 
ma kwalifikacje do pracy. Nie każda osoba jest jednak w dobrej pozycji, niektórzy nie mogą 
znaleźć pracy z różnych przyczyn, w tym wyniku złego urodzenia. Nazywa się to nierównością 
szans.
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2) Wynagrodzenie za pracę równe jest minimalnemu wynagrodzeniu 
ustawowemu;

3) Program finansuje państwo, nie z podatków, a z dodatkowej emisji 
pieniądza5.

Program gwarancji zatrudnienia jest jednocześnie programem społecz-
nym oraz gospodarczym. Jako program społeczny ma on nie dopuszczać do 
tragedii bezrobocia oraz do „wypadnięcia” ludzi z rynku pracy, ma on także 
dawać pracę tym, którzy nie mogą sobie poradzić ze znalezieniem pracy w wy-
niku przesycenia rynku czy kryzysu gospodarczego. Służyłby on także osobom, 
które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć godnej pracy, przede wszystkim 
byłym więźniom oraz osobom długotrwale bezrobotnym. Co równie istotne 
program doprowadziłby do dwóch pożądanych zjawisk na polski rynku pracy. 
Po pierwsze, doprowadziłby do podniesienia „rzeczywistej” pracy minimalnej, 
którą program wymusiłby na pracodawcach, jeśli chcieliby utrzymać swoją 
konkurencyjność6. Po drugie, warunki pracy musiałyby ulec polepszeniu, 
gdyż osoba, która byłaby źle traktowana przez pracodawcę nie musiałaby się 
już obawiać bezrobocia i mogłaby podjąć decyzję o zmianie pracy, bez obawy 
o utratę zarobków oraz pracy samej w sobie. Z punktu widzenia humanitary-
zmu jest to bardzo potrzebne, na rynku pracy (zarówno publicznym, jak i pry-
watnym) można zaobserwować tendencję do traktowania groźby bezrobocia 
jako swoistą „motywację” do efektywniejszej pracy, także w zamian za niskie 
wynagrodzenie, widać również tendencję do traktowania pracowników jako 
w pełni zależnych od woli pracodawcy. W demokratycznym państwie prawa 
takie działanie jest stanowczo niedopuszczalne, jest to forma współczesnego 
niewolnictwa. Taki problem już sygnalizował Michał Kalecki, który pisał: 
(…) Istotnie, przy systemie pełnego zatrudnienia zwalnianie z pracy przestałoby 
odgrywać rolę środka dyscyplinującego. (…) Ale „dyscyplina w zakładach pracy” 
i „stabilizacja polityczna” są dla kapitalistów ważniejsze niż bieżące zyski. Ich 
instynkt klasowy mówi im, że trwałe pełne zatrudnienie jest „niezdrowe” z ich 
punktu widzenia i że bezrobocie jest integralnym elementem normalnego systemu 

5 I. Augustyński, Nowoczesna Teoria Monetarna i możliwości jej wykorzystania w warunkach 
polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 82
6 Pamiętajmy, że mimo założeń płaca minimalna nie jest płacona za minimalne nakłady pracy. 
Praca w zamian za wynagrodzenie minimalne jest bardzo często ciężką pracą, czasem w trud-
nych warunkach (w warunkach robotniczych czy korporacyjnych). Praca w programie gwaran-
cji zatrudnienia odbywałaby się w o wiele lepszych warunkach od pracy „rynkowej”, a także 
byłaby społecznie użyteczna (obecnie dużym problemem jest tzw. praca bez sensu). 
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kapitalistycznego7. Ostatnie zdanie z cytowanego fragmentu jest dobrym mo-
mentem, aby zaprezentować ekonomiczną koncepcją NAIRU.

Stopa bezrobocia nieprzyśpieszająca inflacji, w skrócie NAIRU (z ang. 
non-accelerating inflation rate of unemployment), polega na tym, że zakłada 
się jakąś wielkość bezrobocia, które musi występować, aby nie istniała in-
flacja. Bank centralny walcząc z inflacją swoimi stopami procentowymi li-
kwiduje inflację poprzez likwidację miejsca pracy8 9. Obserwowaliśmy coś 
takiego w Polsce na początku obecnego wieku. Narodowy Bank Polski 
walcząc dzielnie z inflacją doprowadził do 20% bezrobocia. Co ciekawe 
poziom NAIRU dla Polski został wyznaczony, według wyników w roku 
2010 jej poziom powinien wynosić około 10% (blisko 4 milionów osób!)10.  
I. Augustyński wskazuje, że nie dość, że samo badanie dostarcza niepewnych 
wyników, to także wykazuje słabą zależność między stopą bezrobocia oraz 
inflacją. I. Augustyński samą koncepcję NAIRU określa jako nieprzydatną 
ze strony polityki gospodarczej i jako wątpliwą ze strony teoretycznej11. Ta-
kie samo zdanie ma P. R. Tcherneva wskazując, że stopy NAIRU nie da się 
określić, nie ma także dowodu na związek pomiędzy bezrobociem, a inflacją12. 
Sam pomysł „naturalności” bezrobocia jest niepodparty żadnymi dowodami 
empirycznymi, a także jest skrajnie antyludzki. Można byłoby równie dobrze 
określić „naturalny poziom głodujących” czy analfabetów albo osób pozba-
wionych praw do opieki zdrowotnej13. Gdyby jakaś liczba osób musiała gło-
dować to bez wątpienia (zgodnie z ekonomią neoklasyczną, która proponuje 
NAIRU) spadłaby inflacja cen żywności, dzięki osobom pozbawionym praw 
do opieki zdrowotnej służba zdrowia mogłaby odetchnąć. To wszystko brzmi 
jak scenariusz cyberpunkowego filmu, czy jak druga część „Roku 1984”, a jest 
to ekonomia wykładana na studiach14.

7 M. Kalecki, Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1979, s. 344
8 P. R. Tcherneva, W sprawie…, s. 40
9 W dużym uproszczeniu, gdyż w konsekwencji podniesienie stóp procentowych prowadzi do 
wzrostu bezrobocia.
10 I. Augustyński, op. cit., s. 85
11 Ibidem, s. 86
12 P. R. Tcherneva, W sprawie…, s. 41
13 Ibidem, s. 39
14 Autor wskazuje, że jest to postulat ekonomii neoklasycznej, ale jest on przyjęty szerzej  
w ramach ekonomii tzw. głównonurtowej, nazywanej również ortodoksyjną. Powszechnie pod 
pojęciem „ekonomia” kryje się zwrot „ekonomia głównego nurtu”. Jest to poważny problem 
współczesnej debaty ekonomicznej, brakuje w niej pluralizmu, a sporów dokonuje się jedynie 
w ramach ekonomii głównego nurtu. Istnieją jednak inne ekonomie, które w przeciwieństwie 
do ekonomii głównego nurtu nie skupiają się na politycznych założeniach bez naukowych 
podstaw takich jak np. NAIRU. Jedną z nich jest postkeynesizm, w którego skład wchodzi 
Nowoczesna Teoria Monetarna. 
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Przeszliśmy dzięki temu do tego jaką rolę program gwarancji zatrudnie-
nia odgrywa w polityce gospodarczej. Program jest jednym z filarów Nowo-
czesnej Teorii Monetarnej (dalej: MMT), zaraz obok polityki pieniężnej oraz 
polityki fiskalnej. Gwarancja zatrudnienia jako program gospodarczy ma na 
celu zapewnienie pełnego zatrudnienia w gospodarce kapitalistycznej, a w ra-
mach MMT ma pełnić także rolę automatycznego stabilizatora koniunktury15. 
Rola automatycznego stabilizatora koniunktury polega na automatycznym 
reagowaniu na jakiekolwiek zmiany w koniunkturze. Przykładowo, gdy go-
spodarka z jakiś względów wchodzi w kryzys (np. pandemia, wojny handlowe, 
niedobory surowców, krach na rynku finansowym spowodowany nadmier-
nym zadłużeniem prywatnym), stabilizator działa w taki sposób, aby nie do-
puścić do powiększenia się efektów kryzysu. Podobnie w razie wzrostu, tylko 
wtedy stabilizator wspiera gospodarkę w rozwoju. Gwarancja zatrudnienia 
pełniłaby rolę takiego stabilizatora lepiej niż „armia bezrobotnych”, z uwagi 
na ciągłe zapewnienie możliwości pracy, dzięki której bezrobotny nie opuści 
przymusowo rynku pracy. Ponadto, w razie kryzysu i wzrostu bezrobotnych, 
program osłabia skutki kryzysu poprzez dostarczenie każdemu bezrobotnemu 
społecznie użytecznej pracy (zysk dla społeczeństwa) wraz z wynagrodzeniem, 
które trafia do gospodarki nie pozwalając jej spowolnić za bardzo. W konse-
kwencji taki stabilizator nie tylko nie dopuszcza do kryzysu humanitarnego  
i społecznego, ale także chroni gospodarkę przed większym upadkiem. Razem 
z tymi pozytywnymi efektami pozwala gospodarce szybciej się odbudować 
dzięki czemu osoby zatrudnione w programie mogą powrócić na rynek pracy. 
Narzędzie niemal idealne, jego wadą nie jest finansowanie, ono jest w zasa-
dzie zawsze dostępne, gdyż zgodnie z tym co przekazuje nam MMT państwo, 
które posiada suwerenną walutę może zawsze wyemitować nowe pieniądze16. 
Największą wadą programu jest to jak skonstruować system miejsc pracy tak, 
aby nie nastąpiło zjawisko wypychania pracowników publicznych (np. ochro-
ny zdrowia) do gwarancji zatrudnienia. Jest to kwestia stricte prawna, której 
możliwe rozwiązanie autor przedstawi w dalszej części tekstu.

Nowoczesna Teoria Monetarna to nie do końca nowoczesny zbiór za-
łożeń zebranych w spójną całość w celu lepszego opisania współczesnego 
pieniądza. Z uwagi właśnie na to powinna ona raczej nazywać się Teorią 

15 W opozycji do NAIRU, które jako automatyczny stabilizator koniunktury ma zapewniać 
stabilność gospodarczą poprzez wzrost bezrobocia. MMT traktuje jako automatyczny stabili-
zator koniunktury utrzymanie zatrudnienia, nawet w sytuacji kryzysu, tylko w innym miejscu. 
16 Rzeczywistym ograniczaniem przed nadmiernymi wydatkami nie są abstrakcyjne limity za-
dłużenia publicznego i deficytu budżetowego, a wysokość inflacji czy stabilność kursu waluto-
wego, które najczęściej są spowodowane czynnikami poza kontrolą państwa.
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Współczesnego Pieniądza1718. Założenia ekonomii głównego nurtu opierają 
się na dogmacie racjonalności rynku, który dąży do równowagi, a także na 
ograniczającej rynek roli państwa, które swoimi działaniami uniemożliwia 
rynkowi prawidłowe działanie, które doprowadziłoby do społecznego dobro-
bytu. W takim systemie gwarancja zatrudnienia nie jest potrzebna, gdyż rynek 
sam decyduje o tym czy ktoś powinien mieć pracę, a nawet, jak wiemy dzięki 
analizie NAIRU, bezrobocie jest potrzebne. Odnośnie do innych kwestii, któ-
re podejmuje MMT, ekonomia głównego nurtu nie wyjaśnia skąd pochodzi 
współczesny pieniądz, a zadłużanie się państwa traktuje jako coś fundamen-
talnie złego. Rolę MMT na potrzeby rozważań tego tekstu można sprowadzić 
do przedstawionego przez I. Augustyńskiego sformułowania: „jeśli są osoby 
szukające pracy, to państwo zawsze ma środki na to, aby je zatrudnić, po 
prostu zwiększając swoje wydatki”19.

Podstawy systemowe dla gwarancji zatrudnienia

Z ekonomicznego punktu widzenia osiągnięcie stanu pełnego zatrudnie-
nia jest jak najbardziej możliwe, także poprzez program gwarancji zatrudnie-
nia. Niniejszy tekst polega na analizie regulacji prawa pracy, tak więc, autor 
nie będzie omawiał kwestii prawa finansów publicznych20. Program jest dość 
kontrowersyjny, mało znany w Polsce, a jeśli już to jest krytykowany przez 
zwolenników dochodu podstawowego lub wyśmiewany przez osoby, które 
kierują się weberowską etyką pracy. Jednak czy mimo nieprzychylnego oto-
czenia medialno-politycznego, polskie prawo pracy stwarza ramy instytucjo-
nalno-prawne do wprowadzenia tego programu? Odpowiedź na postawione 
pytanie brzmi: tak. Polskie prawo pracy nie tyle stwarza ramy prawne do 

17 I. Augustyński, op. cit., s. 15
18 MMT jest ekonomią heterodoksyjną, natomiast ekonomia, z którą najczęściej „ma się do 
czynienia” to ekonomia neoklasyczna, którą nazywa się po prostu ekonomią (z uwagi na za-
właszczenie przez jej przedstawicieli dyskursu).
19 Ibidem, s. 82
20 Jest to istotne z punktu widzenia finansowania takiego programu, które mimo niewielkiej 
sumy wymagałoby na jakimś etapie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednak, dla-
czego te regulacje prawno-finansowe nie mają poparcia w twardych danych oraz że są szkodliwe 
dla państwa społeczeństwa czytelnik może dowiedzieć się z wspomnianej literatury dotyczącej 
MMT. Autor ewentualne głosy oburzenia dotyczące kwestii finansowania chciałby skwitować 
przypomnieniem faktu, że w trakcie pandemii COVID-19 zostały „znalezione” 300 mld zło-
tych na bezwarunkową pomoc dla przedsiębiorców przy aplauzie wielu liberalnych ekonomi-
stów i polityków, którzy normalnie uważają dług za grzech (dług z niem. Schuld; schuld także 
oznacza winę). Program gwarancji zatrudnienia jest jednak obarczony pewnymi wymagania, 
nie jest bezwarunkowy, jest skierowany do rzeczywiście potrzebujących ludzi oraz jest społecz-
nie użyteczny.
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istnienia programu prowadzącego do pełnego zatrudnienia, ono tego wymaga. 
Żaden polski akt prawny nie zawiera postanowień o programie gwarancji za-
trudnienia, jednak celem gwarancji zatrudnienia jest osiągnięcie stanu pełne-
go zatrudnienia przy jak najwyższej społecznej użyteczności (produktywności), 
a o tym już polskie prawo stanowi. 

Zanim zostanie omówiona podstawa systemowa (konstytucyjna) dla 
programu gwarancji zatrudnienia, warto przyjrzeć się normom międzynaro-
dowym. Prawo do pracy, wraz z innymi prawami socjalnymi i pracowniczymi, 
zawarte jest w tzw. 2. generacji praw człowieka. W Europie (pod egidą Rady 
Europy) obowiązują one na mocy Europejskiej Karty Społecznej sporządzo-
nej w Turynie dnia 18 października 1961 r.21 (dalej: Karta). Obowiązuje ona 
Polskę (od momentu wejścia w życie po ratyfikacji) od roku 1997. Art. 1 ust. 
Karty stanowi, że w celu zapewnieniu każdemu prawa do pracy państwo-stro-
na powinno dążyć do ustanowienia pełnego zatrudnienia. Również z punktu 
widzenia wykładni celowościowej, jeśli ktoś ma prawo do pracy wynikające 
z tej Karty, to jeżeli z jakiś przyczyn nie ma pracy, państwo powinno mu ją 
zapewnić.

Podstawową polską bazą prawną do wprowadzenia gwarancji zatrudnie-
nia jest art. 65 ust. 5 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.22 (dalej: Konsty-
tucja RP), który stanowi, że „Władze publiczne prowadzą politykę zmierzają-
cą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów 
zwalczania bezrobocia (…)”. Dalsza część przepisu brzmi: „(…) w tym orga-
nizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót pu-
blicznych i prac interwencyjnych.” Przepis został celowo rozdzielony na dwie 
części w celu lepszej wykładni. Druga część przepisu pełni rolę służebną, ale 
i wyznaczającą granicę wobec celu postawionego w pierwszej części przepisu. 
Opisuje ona w jaki sposób pełne zatrudnienie może zostać osiągnięte, jedno-
cześnie za pośrednictwem zwrotu „w tym” wskazuje obowiązkowe dla władzy 
publiczne metody do osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia23. Metody te są 
jednak szerokimi hasłami ekonomicznymi oraz społecznymi, które jednocze-
śnie wskazując co władza publiczna musi robić, przy okazji nie definiując na 
czym to polega. Ponadto, władza publiczna może dążyć do osiągnięcia stanu 
pełnego zatrudnienia innymi dostępnymi jej metodami. Dalsza wykładnia 
skupi się na analizie pierwszego fragmentu przepisu, aby następnie omówić 

21 Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67 z późn. zm.
22 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
23 M. Bartosiewicz, [w:] (red.) M. Haczkowska, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, wyd. 1, Wolters Kluwer 2014, Warszawa s. 122, 123
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skrótowo na czym wymienione w przepisie metody polegają. Jednocześnie dla 
łatwości wywodu autor będzie na bieżąco umieszczał w ramach interpretowa-
nych przepisów gwarancję zatrudnienia, przypominając czytelnikom, aby nie 
traktowali konstytucyjnej normy mówiącej o polityce zmierzającej do pełnego 
i produktywnego zatrudnienia na równi z gwarancją zatrudnienia24.

Zwrot „władza publiczna” w cytowanym przepisie Konstytucji RP odno-
si się do szerokiego pojęcia władzy publicznej, obejmując jednocześnie admi-
nistrację rządową oraz samorządy terytorialne, a także inne podmioty wyko-
nujące zadania publiczne, jednak dla celów niniejszej pracy nie jest konieczna 
określenie jakie są to podmioty. Z uwagi na dualne wykonywanie programu 
gwarancji zatrudnienia (finansowanie – rząd; wykonanie – samorząd, organi-
zacje non-profit) nie wszystkie podmioty biorące udział w programie muszą 
być władzą publiczną. Jest to w istocie program rządowy, gdyż jego cele, spo-
sób realizacji oraz finansowanie określa i wyznacza rząd. Rząd, który w ramach 
programu gwarancji zatrudnienia przyjmujemy w szerokim rozumieniu tego 
słowa (tj. nie tylko Rada Ministrów), jest bez wątpienia władzą publiczną,  
a nawet jest jej czystą emanacją. Jednak problematyczny może być udział sa-
morządów terytorialnych w programie, gdyż mogą one nie chcieć one realizo-
wać zadanie, które spoczywa na rządzie25. Bliższa lektura art. 166 Konstytucji 
RP rozwiewa wszelkie wątpliwości co do tego. Ustęp 1 wspomnianego prze-
pisu określa jako zadania własne samorządu terytorialnego „zadania publiczne 
służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej”, a takimi niewątpliwe 
jest zabezpieczenie wspólnoty samorządowej przed bezrobociem oraz dostar-
czania wspólnocie usług społecznych realizowanych przez pracowników za-
trudnionych w programie gwarancji zatrudnienia. Jak również ustęp 2. tego 
samego artykułu dodaje, że ustawa może zlecić zadnie samorządowi. Wie-
my, że program nadzorować będzie rząd, jednak na podstawie ustawy, która 
wprowadzi program gwarancji zatrudnienia26. Tak więc to rząd powinien re-
alizować politykę pełnego zatrudnienia, wykorzystując do tego różne środki  
i metody oraz korzystając z pomocy innych instytucji. 

24 Polityka (rozumiana jako policy) rządu wynika z dyspozycji jaką nakłada na rząd Konstytu-
cja. Rząd ma do wyboru różne polityki, prezentowaną polityką w tym tekście jest gwarancja 
zatrudnienia.
25 Autor celowo nie wspomina o organizacjach non-profit, gdyż one działają w celu polepsza-
nia społecznego dobrobytu, a najprościej mówiąc są organizacjami nastawionymi altruistycznie, 
dlatego ich udział w programie jest co najmniej pewny.
26 Mimo, że zapewnienie pełnego zatrudnienia leży w gestii rządu to program gwarancji za-
trudnienia wymagałby ustanowienia go w ustawie obejmującej podstawowe regulacje, wskazu-
jącej rodzaje podmiotów wykonujących program, udzielającej dyspozycje rządowi do wydania 
rozporządzeń oraz (najważniejsze) zabezpieczającej finansowanie programu.
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Pełne zatrudnienie oznacza natomiast stan, w którym każda osoba, która 
chce, ma możliwość pracy27. Istotne znaczenie ma także zwrot „możliwość 
pracy”, który nie oznacza tylko kodeksowego prawa do pracy, ale takie stwo-
rzenie warunków, że praca jest zawsze28. W gospodarce kapitalistycznej taka 
sytuacja nie jest możliwa, dopóki państwo się nie zaangażuje. Jest to możliwe 
dlatego, że gospodarka kapitalistyczna może znajdować się w stanie równowa-
gi z istniejącym bezrobociem29. Oczywiście nawet w przy w pełni sprawnym 
programie gwarancji zatrudnienia możliwe będzie występowanie przejścio-
wego bezrobocia wynikającego ze zmiany miejsca pracy, przeprowadzki czy 
woli pozostawania bez pracy. To jest właśnie czynnik możliwości, jeśli ktoś 
nie chce pracować to nie musi, nie czyni go to jednak bezrobotnym w rozu-
mieniu programu gwarancji zatrudnienia oraz w rozumieniu art. 33 ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia  
2004 r.30. Ponadto Konstytucja RP mówi o polityce zmierzającej do pełnego 
zatrudnienia, oczywiście nie polega to na tym, że rząd nie może stosować ta-
kiej polityki, która nie tylko będzie zmierzać, ale i osiągnie pełne zatrudnienie. 
Taka wykładnia byłaby absurdalna i niewłaściwa, gdyż nawet z programem 
gwarancji zatrudnienia nie osiągnie się pełnego zatrudnienia. Po pierwsze, 
dlatego że zawsze są ludzie, którzy nie chcą pracować i po drugie, gwarancja 
zatrudnienia proponowana przez autora to nie program w stylu workfare31.

Konstytucja zabezpiecza społeczeństwo przed bezsensowną polityką peł-
nego zatrudnienia dodając słowo „produktywne”. W art. 65 ust. 5 Konstytu-
cji RP stworzono ze zwrotu „pełne zatrudnienie” oraz słowa „produktywne” 
koniunkcję oznaczającą, że jeśli rząd (władza publiczna) chce prowadzić po-
litykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia, to musi ono być produktywne. 
Oczywiście wątpliwe jest jak bardzo produktywne może być wypłacanie za-
siłków, ale nie jest to miejsce na krytykę tego sposoby zabezpieczenia społecz-
nego, ponadto program gwarancji zatrudnienia nie krytykuje ani nie stara się 
zastąpić zasiłków dla bezrobotnych32. Doktryna prawnicza uznała ten zwrot, 

27 Nie należy tego mylić z przymusowym zatrudnieniem, które może występować, w niektó-
rych systemach totalitarnych. Tam również osiąga się pełne zatrudnienie, ale bez czynnika woli 
jednostki, a taki rozpatrujemy w programie gwarancji zatrudnienia (tj. wolność jednostki do 
pracy oraz wpasowanie w system kapitalistyczny).
28 Art. 10 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 
2020.07.30 z późn. zm.)
29 I. Augustyński, op. cit., s. 82
30 Dz.U. 2021.1100 t.j. z dnia 2021.06.21 z późn. zm.
31 Polityka workfare polega na zlikwidowaniu innych sposobów wsparcia społecznego poza 
pracami publicznymi, niejako zmuszając osoby rejestrujące się jako bezrobotne do pracy.
32 Nie stara się zastąpić ich jako alternatywa rozłączną, ale jako alternatywa zwykła.
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niesłusznie być może z braku wiedzy o skuteczności państwa i programie 
gwarancji zatrudnienia, jako alternatywę rozłączną wskazując, że albo mamy 
produktywne zatrudnienie albo pełne zatrudnienie3334. Program gwarancji za-
trudnienia stawia natomiast na produktywne zatrudnienie poprzez realizowa-
nie prac, które są społecznie użyteczne. Nie byłoby to przysłowiowe „kopanie 
rowów”, chyba że społeczeństwo by tego potrzebowało35.

Jedynie gwoli zaznaczenia, wymienione w drugiej części przepisu  
art. 65 ust. 5 Konstytucji RP możliwości realizacji takiej polityki polegają za-
sadniczo na:

1) Edukacji w celu zwiększenia szans znalezienia pracy;
2) Organizowaniu przez państwo pracy.

Edukacji bezrobotnego ma pomóc mu w celu odnalezienia pracy, gdyż 
rynek z jakiegoś powodu nie chce mu tego zapewnić. Sam fakt konieczności 
takich szkoleń nie mówi nic dobrego ani o rynku, ani o systemie edukacji36. 
Organizowanie przez państwo pracy nie jest w Polsce szczególnie widoczne. 
Punkt drugi to jest zasadnicze sedno programu gwarancji zatrudnienia, nato-
miast punkt pierwsze także ma miejsce w programie gwarancji zatrudnienia37. 
Wbrew podnoszonym krytykom przeciwko gwarancji zatrudnienia, nie jest 
to jedynie zapewnienie pracy osobom chętnym, ale także przeszkolenie do 
wykonywania takiej pracy (dokładnie tak jak w „normalnej” pracy pracownik 
wymaga przeszkolenie albo przynajmniej zaznajomienia z miejscem pracy) 
oraz dodatkowych szkoleń zawodowych w trakcie pracy w ramach gwarancji 
zatrudnienia. Osoba będzie mogła korzystać ze szkoleń, które mogą przydać 
w przyszłości, jednocześnie będąc w pracy „gwarantowanej”. To nie utopia, to 
inwestycja w ludzi.

Podsumowując, polska konstytucja wymaga od rządu prowadzenia po-
lityki, która zmierza do pełnego i produktywnego zatrudnienia. Zdaniem 

33 M. Bartosiewicz, [w:] (red.) M. Haczkowska, op. cit., s. 122, 123
34 Co do sformułowania „o skuteczności państwa” autor ma na myśli to, że najlepiej dla in-
teresu wspólnego i polityki rozwoju działa państwo. Wbrew panującemu przekonaniu sektor 
prywatny nie działa dla dobra wspólnego tylko dla prywatnego (nielicznych osób) zysku, bez 
względu na otoczenie (vide: wykorzystywanie pracowników, praca dzieci, zanieczyszczenie śro-
dowiska). Natomiast pewne jest, że najważniejsze innowacje technologiczne zostały sfinanso-
wane i stworzone pod czujnym okiem państwa. Dla lepszego poznania tej tematyki: M. Mazzu-
cato Przedsiębiorcze państwo, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2016.
35 Można wymienić choćby prace związane z gospodarką wodną, infrastrukturą rolną czy reno-
wacją parków (zarówno miejskich, jak i narodowych/krajobrazowych).
36 Mimo to autor jest zwolennikiem uniwersytetu jako miejsca zdobywania wiedzy, a nie umie-
jętności zawodowych. Zarzut odnosi się do edukacji szkolnej, która pozostała w XIX wieku  
i tworzy „posłusznych pracowników fabryk”.
37 I. Augustyński, op. cit., s. 90
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autora najlepszą polityką do realizacji tego celu jest program gwarancji za-
trudnienia. Gwarancja zatrudnienia realizować będzie nie tylko politykę, do 
której rząd jest zobowiązany bezpośrednio przez Konstytucje, ale również bę-
dzie realizować dalszą dyspozycję przepisu dotyczącą szkolenia bezrobotnych 
oraz prowadzenia prac publicznych. 

W ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.38 (dalej: Kodeks 
pracy) zawarte zostało w art. 10 § 1 prawo do swobodnie wybranej pracy 
oraz generalny zakaz zabraniania wykonywania zawodu. Jest to rozszerzone 
znaczenie pojęcia prawa do pracy o swobodę wyboru oraz niemożliwość ode-
brania możliwości wykonywania jakiegoś rodzaju pracy. Z punktu widzenia 
gwarancji zatrudnienia interesuje nas jedynie prawo do pracy, gdyż celem 
programu nie jest możliwość zaoferowania pełnej swobody wyboru pracy,  
a jedynie możliwość pracy (swoboda wyboru jest dopuszczalna, o ile jest moż-
liwa). Komentowany przepis (art. 10 § 1 zdanie 1) oznacza przede wszystkim, 
że poza posiadanym prawem do pracy nikt nam nie może nakazać konkret-
nej pracy czy w ogóle do pracy zmusić. Co zostało wskazane przy wykładni 
Konstytucji obecny system wyklucza wobec niektórych osób możliwość pracy 
co stanowi naruszenie prawa do pracy, także tego powtórzonego w Kodeksie 
pracy. Wykluczeniu możliwości pracy zapobiegać ma gwarancja zatrudnienia.  
W art. 10 § 3 Kodeksu pracy znajduje się powtórzenie przepisu konstytucyj-
nego odnośnie polityki pełnego i produktywnego zatrudnienia. Przepis ten 
różni się od przepisu konstytucyjnego tym, że zobowiązuje do tego całe pań-
stwo, a nie władze publiczne, jednak jak już została ustalone różnice pomiędzy 
tymi pojęciami nie są aż tak duże i istotne.

Ramy prawne programu  
i postulaty de lege ferenda

Mając podstawy zarówno ekonomiczne, jak i konstytucyjne, możemy 
przejść do realizacji programu na gruncie zmian koniecznych dla prawidło-
wego funkcjonowania programu. Najpierw zostanie przedstawiony model  
finansowania oraz model regionalnej realizacji programu, a następnie zostanie 
zaproponowany nowy rodzaj pozaumownego stosunku pracy.

38 Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30 z późn. zm.
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Program gwarancji zatrudnienia opiera się na realizacji lokalnej, ale  
z finansowaniem zapewnionym centralnie3940. Finansowanie centralne nie jest 
dość skomplikowane organizacyjnie. Program byłby finansowany z fundusze 
utworzonego w tym celu nowego banku państwowego, który zgodnie z pra-
wem utworzony zostałby w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jednak 
jego zadania oraz szczególne regulacje wewnętrzne zostałyby określone w usta-
wie wprowadzającej program. Finansowanie następowałoby dokładnie tak 
jak pozyskiwanie przez Skarb Państwa pieniędzy na działanie, poprzez emi-
sję skarbowych papierów wartościowych i pozyskiwanie pieniędzy na rynku  
finansowym (co do zasady). Oczywiście rynek finansowy pieniędzy nie tworzy, 
są one emitowane w Polsce przez Narodowy Bank Polski (dalej: NBP). Tak 
więc, nowy bank państwowy, który roboczo zostanie nazwany „Głównym 
Bankiem Pracy” (dalej: GBP), swoje fundusze pozyskiwałby przez emisję ob-
ligacji na rynek prywatny, które potem mógłby skupować NBP4142. Dokładny 
opis finansowania, struktura organizacyjna oraz regulacje wewnętrzne nie są 
przedmiotem zainteresowania poniższego tekstu. Z perspektywy prawa pracy 
znaczenie mają natomiast główne zadania realizowane przez GBP:

1) Zapewnienie finansowania regionalnym bankom pracy43;
2) Przeprowadzanie due diligence realizowanych lokalnie programów44;
3) Analiza inwestycji koniecznych do prowadzenia lokalnego programu;
4) Analiza zadania prowadzonego lokalnie programu w celu potwierdzenia 

jego zgodności z celami określonymi w ustawie45.

39 P. R. Tcherneva, Full employment through social entrepreneurship: The nonprofit model for im-
plementing a job guarantee, Levy Economics Institute of Bard College Policy Note 2012/2, s. 5
40 I. Augustyński, op. cit., s. 89
41 Oczywiście może on również otrzymywać fundusze bezpośrednio z budżetu państwa, który 
dokładnie w ten sam sposób pozyskuje finansowanie, jednak: 1. Byłby on zależny od Mini-
sterstwa Finansów oraz 2. Rynek finansowy kupując obligacje GBP dokonywałby (pozornej) 
dywersyfikacji swoich aktywów oraz wspierałby zieloną transformację Polski oraz osoby potrze-
bujący i społeczeństwo (znaczenie PR-owe).
42 Taki proces skupy na rynku wtórnym obligacji GBP mógłby odbywać się regularnie, gdyby 
polskie prawo przewidywało także inną rolę NBP – zapewnienie pełnego zatrudnienia (tak 
jak amerykańska Rezerwa Federalna). Jednak NBP musi dostarczać („drukować”) rezerw pie-
niężnych bankom komercyjnym w celu obrony stopy procentowej, która zaczyna rosnąć, gdy 
rezerw jest zbyt mało (są to operacje otwartego rynku). A taka sytuacja może nastąpić, gdy GBP 
sprzeda swoje obligacje.
43 Regionalne banki pracy to robocza i myląca (to nie są banki w rozumieniu prawa banko-
wego) nazwa na lokalnie koordynujące program urzędy pracy. Oba pojęcia będą stosowane 
zamiennie.
44 P. R. Tcherneva, Full employment…, s. 5
45 Zadania merytoryczne realizować będzie GBP z uwagi na 1. Lepsze przygotowanie pracow-
ników; 2. Koordynację krajową; 3. Nieobciążanie lokalnych urzędów pracy.
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Początkowo GBP mógłby działać jako komórka Banku Gospodarstwa 
Krajowego, najpierw w programie pilotażowym (zostanie opisany poniżej),  
a potem już jako osobny bank korzystając z jego zaplecza.

Regionalne banki pracy byłyby odpowiedzialne za realizację programu 
w danym regionie. Tematem do dalszej dyskusji jest to, czy region powinien 
obejmować powiat, gminę czy grupę gmin/powiatów. Autor skłania się przy-
jęciu, że region to maksymalnie dwa powiaty, a w miejscach, gdzie to koniecz-
nie następowałoby zmniejszanie regionów (w wyniku zbyt dużych odległości 
lub zbyt dużego bezrobocia lokalnego). Regionalny bank pracy to robocza na-
zwa na urząd pracy, który prowadziłby program gwarancji zatrudnienia w da-
nym regionie. Odbywałoby się to poprzez wydzielenie komórki organizacyjnej 
w istniejącym urzędzie, prawdopodobnie wymagałoby to stworzenia nowych 
etatów w danym urzędzie z uwagi na żenująco niski poziom nakładów na ad-
ministracje publiczną w Polsce46. Finansowanie etatów realizujących program 
od strony urzędniczej także byłoby prowadzone przez GBP przykładowo  
w formie dotacji celowej47. Zadaniem takiego regionalnego banku nie było-
by prowadzenie programu, ale jego koordynacja w postaci udzielenia wspar-
cia dla podmiotów realizujących go czy zbieranie ofert udziału w programie  
i przekazywanie ich oraz wykazów koniecznych inwestycji/zakupów do GBP. 
A przekazywanie dotacji podmiotom realizującym i kierowanie osób bezro-
botnych chcących wziąć udział w programie do właściwych podmiotów reali-
zujących (także organizowanie/wspieranie ich szkoleń). Ich rola sprowadzała-
by się do lokalnego łącznika pomiędzy realizatorem a finansującym, a także 
koordynatora lokalnych programów oraz „pierwszego miejsce” do którego 
udaje się bezrobotny poszukujący pracy (gwarantowanej).

Fundament realizacji programu są podmioty, które będą lokalnie realizo-
wać program. Mogą to być fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, gene-
ralnie organizacje non-profit oraz (gdy innych podmiotów nie ma) samorząd 
terytorialny. Prowadzenie programu przez samorząd terytorialny byłoby ko-
nieczne dla zapewnienia podstawowej cechy programu – gwarancji, organi-
zacji non-profit może nie być w gminie/powiecie, ale samorząd jest zawsze. 
Dotyczyłyby go te same warunki i uprawnienia co inne podmioty realizujące 

46 https://300gospodarka.pl/analizy/wydatki-na-administracje-publiczna-polska-ue-dane (do-
stęp 05.03. 2022 r.)
47 W przybliżeniu GBP finansowałby: pensje pracowników zatrudnionych w programie, ad-
ministrację lokalną która koordynowałaby program, pracowników Banku, jeżeli byłoby to 
koniecznie to także realizatorów programu (w formie dotacji; jest to punkt do dyskusji), inwe-
stycje w materiały i zaplecze techniczne do prowadzenia lokalnych programów, GBP opłacałby 
także wszelkie kursy pracowników. Jest to oczywiście lista otwarta.
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program, tj. dotacje do prowadzenia struktury zarządczej, inwestycje w sprzęt 
i materiały, etc.48. Można się również zastanowić nad obowiązkowym scedo-
waniem środków, z których korzysta się w ramach programu, na organizację 
non-profit, która będzie chciała wziąć udział w projekcie. Jest to w końcu 
zasadniczy sposób realizacji programu, a samorząd będzie działał i tak non-

-profit, więc nie powinno być problemu z zmianą realizatora.
Swoistym novum jest proponowany przez autora nowy stosunek pracy. 

Byłby to stosunek pracy gwarantowanej (dalej: praca gwarantowana), który 
miałaby charakter umowy zawartej na czas nieokreślony. Zgodnie z doktryną 
stosunek ten miałby charakter pozaumowny, to znaczy nie byłby stosunkiem 
pracy opartym na umowie o pracę49. Katalogów podmiotów mogących być 
stronami takiego stosunku umownego byłby katalogiem zamkniętym. Pra-
codawcą byłby tutaj podmiot, który współpracuje z regionalnym bankiem 
pracy w celu realizacji programu, pracodawca nie mógłby również odmówić 
zatrudnienia pracownika, którego skierowałby do niego regionalny bank 
pracy. Natomiast pracownik, z uwagi na dobrowolność programu, miałby 
możliwość wyboru miejsca, gdzie chciałby pracować (z listy podmiotów re-
gionalnych). Przedmiot umowy byłby jasny i z góry określony przez umowę 
zawartą pomiędzy podmiotem realizującym program a urzędem pracy. Nie 
byłoby konieczności określania go w każdorazowej umowie. Umowy ponad-
to powinny przyjąć formę wzoru ustalonego, najlepiej, ustawą wprowadzają-
cą program. Wynagrodzenie, zgodnie z założeniem gwarancji zatrudnienia, 
byłoby równe minimalnego wynagrodzenia ustawowego brutto. Realizacja 
dodatkowych szkoleń wynikałaby nie z umowy z pracownikiem, a lokal-
nych ofert urzędu, które urząd udostępniałby na mocy ustawy. Natomiast 
szkolenia, których pracownik potrzebowałby do wykonywania pracy byłyby 
określone w umowie pomiędzy realizatorem a urzędem. Bardziej prawdopo-
dobne będzie jednak to, że każdy pracodawca prowadziłby je na własną rękę 
i wedle własnego uznania, z uwagi na ustawową konieczność przygotowania 
pracownika do pracy (i przepisów BHP). Co może wydawać się najbardziej 
kontrowersyjne to uprawnienie do rozwiązania umowy przez pracownika.  

48 Jest to konieczne, ponieważ takie podmioty muszą prowadzić ludzie, którzy nie będą tam 
przejściowo, jak pracownicy z programu, ale stale, dopóki podmiot realizuje program. Jest 
to zdecydowanie jedna z największych trudności programu. Jednak ryzyko niegospodarności 
środków publicznych nie może definiować programu gwarancji zatrudnienia jako złego.
49 „Chodzi jednak o to, jak wcześniej wspomniano, by odróżnić te stosunki [powołanie, mia-
nowanie, wybór i spółdzielczą umowę o pracę – przypis autora] od najważniejszej odmiany 
stosunku pracy, a więc tego, który powstaje z mocy umowy o pracę. Określenie „pozaumowne” 
rozumieć więc należy jako „poza umową o pracę”.” J. Stelina [w:] (red.) J. Stelina Prawo pracy, 
wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 270
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Z uwagi na to, że celem programu jest zagwarantowanie pracy każdemu kto 
jej nie ma, a chce pracować to, gdy taka osoba znajdzie pracę lub wyrazi chęć 
zakończenia udziału w programie, należy pozwolić jej odejść, nawet z dnia na 
dzień50. Pracodawca byłby dalej zobowiązany kodeksowymi przepisami o wy-
powiedzeniu bez wypowiedzenia z winy lub bez winy pracownika, inna forma 
wypowiedzenia umowy przez pracodawcę mija się z celem programu. Gwa-
rancja zatrudnienia nie jest bezwarunkowym programem, dlatego pracownik 
mógłby zostać zwolniony, błędnie formułowane są argumenty w oparciu  
o znaną anegdotę51. Pracowników będzie mógł także zdecydować się na pracę 
w niepełnym czasie pracy (do dyskusji pozostaje czy arbitralnie, czy w poro-
zumieniu z pracodawcą).

Ryzyko jakie sygnalizuje się co do programu odnosi się do utrzymania 
konkurencyjności rynku prywatnego oraz bezpieczeństwa pracowników sek-
tora publicznego52. To pierwsze można uzyskać poprzez ograniczenie pro-
gramu do zadań, które służą społeczeństwu, a których rynek prywatny się 
nie podejmuje lub nie daje rady wykonać ich w sposób efektywny dla spo-
łeczeństwa. Ponadto także zadania rynku prywatnego nie będą wykonywane 
przez pracowników z programu (architekt, który nie ma pracy nie będzie wy-
konywał projektu), a także, co chyba oczywiste, pracownicy z programu nie 
będą pełnić roli taniej siły roboczej, których będzie wykorzystywać państwo. 
Bezpieczeństwo pracowników sektora publicznego, którzy mogą stracić pracę, 
aby ponownie skorzystać z ich usług poprzez gwarancję zatrudnienia, można 
zapewnić na dwa sposoby. Bezpośrednio poprzez zakaz pracy przez taką osobę 
przy projektach związanych z miejscem pracy, w której poprzednio pracowa-
ła. A także, co wpłynie również na bezpieczeństwo sektora prywatnego, na 
brak możliwości wykonywania zadań, które wymagają specjalnych uprawnień 
zawodowych, a które posiada osoba zatrudniona na gwarancji zatrudnienia. 
Przykładowo pielęgniarka, która straciła pracę w szpitalu nie mogłaby już ko-
rzystać ze swoich zawodowych uprawnień, gdyby była zatrudniona w progra-
mie53. Każda osoba biorąca udział w programie byłaby równa (dla własnego 

50 Ewentualna krytyka tego postulatu argumentowana zainwestowaniem czasu i pieniędzy  
w celu przeszkolenia pracownika jest niezasadna. Poza dawaniem pracy, celem programu jest 
poprawienie pozycji osoby bezrobotnej. Jeśli pracownik mający dokonywać renowacji parków 
narodowych zostanie przeszkolony z użycia jakiegoś sprzętu znajdzie pracę dzięki nabytej wie-
dzy (nie rozpoczynając pracy po przeszkoleniu) to znaczy, że program spełnia swoje zadanie.
51 „Czy się stoi czy się leży…”
52 I. Augustyński, op. cit., s. 94
53 Również wspomniany powyżej architekt, ale także prawniczka, którą ktoś chciałby 
wykorzystać do pomocy prawnej, a także wiele innych zawodów. Jest to kwestia dyskusyjna, 
jednak zdaniem autora jest to efektywny sposób na zapewnienie konkurencyjności osób 
pracujących (prywatnie lub publicznie).
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bezpieczeństwa) i mogłaby korzystać z uprawnień jedynie nabytych poprzez 
szkolenia w ramach programu. Oczywiście zawieszenie tych uprawnień dzia-
łałoby tylko w trakcie i w ramach pracy gwarantowanej. 

Program pilotażowy

Gwarancja zatrudnienia jest tak dużym i angażującym środki projektem, 
że wymaga przeprowadzenia próbnego programu (nie co do zasadności, a co 
do realizacji). Program próbny mógłby zostać zrealizowany w przykładowo  
10 powiatach, w których występuje najwyższe bezrobocie w kraju54. Ponad-
to do programu próbnego dobrowolnie mogłyby dołączyć zainteresowane 
powiaty lub gminy. Program zostałby zrealizowany według schematu opisa-
nego powyżej z różnicą w finansowaniu oraz koordynacji przez urzędy pra-
cy. Urzędy musiałyby również pilotażowo uruchomić działanie programu 
(istotne byłoby przekierowanie urzędników do nowych zadań), jednak na 
tym etapie istotne byłoby wsparcie centralne, chociaż ograniczone w celu uzy-
skania lepszych wyników na temat funkcjonowania programu. Finansowanie 
odbywałoby się poprzez specjalną emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który na tym etapie pełniłby rolę GBP, a z pracowników Banku 
biorących udział w programie pilotażowym można utworzyć w przyszłości 
komórkę GBP przy Banku Gospodarstwa Krajowego55. Dalsza realizacja tego 
programu zależy od przyjętych regulacji prawnych oraz szczególnych uregulo-
wań wewnętrznych. Natomiast z punktu widzenia tematu poniższego tekstu 
program pilotażowy pozostaje bez zmian w stosunku do „pełnego” programu 
gwarancji zatrudnienia.

Zakończenie

Polskie prawo pracy stwarza możliwość istnienia programu gwarancji 
zatrudnienia. Polki i Polacy mają prawo do pracy, a na państwie spoczywa 
obowiązek dążenia do zapewnienia pełnego i produktywnego zatrudnienia. 
W polskich realiach społecznej gospodarki rynkowej pełne zatrudnienia moż-
na osiągnąć poprzez program gwarancji zatrudnienia, który bez wątpienia 
jest lepszym rozwiązaniem od obecnie funkcjonujących. Polskie społeczeń-
stwo nie tylko potrzebuje takiego wsparcia z uwagi na (około) milionowe 

54 Ibidem, s. 91-95
55 Niewykluczone, że GBP działałby wciąż w strukturach państwowego banku rozwoju, będąc 
jedynie formalnie osobnym bankiem państwowym.
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bezrobocie, ale przede wszystkim dlatego, że 20 lat temu z olbrzymim bez-
robociem „poradziliśmy” sobie przez wielką emigrację. Jakość wielu miejsc 
pracy również pozostawia wiele do życzenia, a dzięki takiemu programowi 
wielu ludzi nie musiałoby się obawiać walki o swoje prawa czy poszukania 
swojego miejsca gdzie indziej. Obecnie trwający kryzys uchodźczy, najwięk-
szy we współczesnej historii Europy, stawia nasz system i naszą gospodarkę 
pod znakiem zapytania. Nie wiadomo jak wielu uchodźczyń i uchodźców 
zostanie z nami na dłużej i czy nie zasilą „armii bezrobotnych”. Można się za-
stanowić nad objęciem ich programem gwarancji zatrudnienia. Nie wiadomo 
jak bardzo obecna wojna wpłynie na polską gospodarkę i czy nie wpadniemy  
w kryzys lub też walka z inflacją stopami procentowymi doprowadzi do efek-
tów jakie są zamierzone w koncepcji NAIRU, powodując rekordowe bezro-
bocie niszcząc gospodarkę i społeczeństwo. Bez wątpienia gwarancja jest nam 
potrzebna „na wczoraj”.

Bibliografia

Akty prawne

Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 
1961 r. (Dz.U. 1999 nr 8 poz. 67 z późn. zm.)

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
ze zm.)

Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 
2020.07.30 z późn. zm.)

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. (Dz.U. 2021.1100 t.j. z dnia 2021.06.21 z późn. zm.)

Literatura

Augustyński I., Nowoczesna Teoria Monetarna i możliwości jej wykorzystania  
w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, Wrocław 2021

Baran K. W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 
2010

Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 
1, Wolters Kluwer, Warszawa 2014



46

CEZARY MAJZEL

Kalecki M., Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie, t. 1, Państwowe Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979

Mazzucato M., Przedsiębiorcze państwo: Obalić mit o relacji sektora publiczne-
go i prywatnego, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 
2016

Randall Wray L., Nowoczesna Teoria Monetarna: Wprowadzenie do ma-
kroekonomii suwerennych systemów monetarnych, Wydawnictwo 
Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2019

Tcherneva P. R., Full employment through social entrepreneurship: The nonprof-
it model for implementing a job guarantee, Levy Economics Institute 
of Bard College Policy Note 2012/2

Tcherneva P. R., W sprawie gwarancji zatrudnienia, , Wydawnictwo Ekono-
miczne Heterodox, Poznań  2021

Umiński P., Modern Monetary Theory jako alternatywne podejście do pieniądza 
i polityki pieniężnej, „Acta Universitatis Lodziensis“ 1(299) (2014), 
s. 341–351

Stelina J. (red.), Prawo pracy, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2020

Employment guarantee as a policy aimed  
at full and productive employment

Abstract: The author makes a comparative analysis of the employment 
guarantee program with the Polish labor law. At work, he deals with 
the legal regulations concerning the full employment policy. It also 
presents a job guarantee as a pillar of the Modern Monetary Theory, 
which plays the role of an automatic stabilizer of the economic situ-
ation. A new type of non-contractual employment relationship was 
also presented that would apply to employment under the employ-
ment guarantee scheme. Finally, the author briefly presents a pilot 
program for employment guarantees.

Keywords: MMT, employment guarantee, social security, right to 
work, full employment



47

Simone Barszczak
Uniwersytet Śląski 

Polska kultura pracy  
na tle porównawczym.  

Pandemia COVID–19 jako impuls  
do zmian społecznych i prawnych

Abstrakt: W artykule podjęto analizę szeroko rozumianej polskiej 
kultury pracy, która będzie jednocześnie pojęciem centralnym w ni-
niejszej pracy. Ową kulturę porównano do zachodnioeuropejskiego 
etosu pracy oraz innych kultur pracy odgrywających znaczną rolę  
w społeczeństwach na świecie. W pierwszej części artykułu podjęto 
próbę scharakteryzowania polskiej kultury pracy w kontekście socjo-
logicznym oraz historycznym, a następnie porównano ją do innych 
kultur pracy. Następnie, przeanalizowano regulacje prawne, które 
mają wpływ na kształtowanie kierunku kultury pracy. W kolejnej 
części podjęto próbę przewidzenia kieruneku rozwoju rynków pracy, 
uwzględniając przy tym wpływ wystąpienia czarnego łabędzia w posta-
ci pandemii COVID-19 oraz hipotetyczną prekaryzację prawa pracy 
wynikającą z robotyzacji oraz komputeryzacji stanowisk. Analiza wyżej 
wskazanych zagadnień została okraszona podsumowaniem, w którym 
podjęto próbę wyciągnięcia istotnych na przyszłość wniosków dla pra-
wa pracy.

Słowa kluczowe: kultura pracy, COVID-19, robotyzacja stanowisk, 
prekaryzacja pracy, zmiany społeczne.

Wprowadzenie

Celem niniejszej rozprawy jest podjęcie próby przewidzenia kierunku 
rozwoju wybranych rynków na świecie oraz scharakteryzowania procesu 
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automatyzacji i robotyzacji stanowisk pracy na skutek globalnej dyfuzji postę-
pu technologicznego, wykazując przy tym możliwe skutki niepożądane. Roz-
wój rynków pracy przy jednoczesnym rozprzestrzenianiu się procesu globali-
zacji to proces wielowymiarowy, złożony i niejednolity. Współcześnie wielką 
rolę zaczyna odgrywać automatyzacja i robotyzacja stanowisk pracy w oparciu 
o algorytmy komputerowe oraz stosowanie sztucznej inteligencji. Uważam, że 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy właściwie i racjonalnie podejść 
do problemu technologizacji rynków, należy poszukiwać przede wszystkim 
mając na względzie kulturę pracy. W związku z tym, że przedmiotem analizy 
algorytmów komputerowych oraz sztucznej inteligencji są grupy społeczne, 
postanowiłem pochylić się nad próbą scharakteryzowania tego, co Max We-
ber nazywał etyką gospodarczą, a dziś zwie się kulturą gospodarczą wybranych 
państw. Za punkt wyjścia postanowiłem przyjąć scharakteryzowanie pod 
kątem historyczno-socjologicznym ukształtowanie wybranych kultur pracy, 
systemów aksjologicznych tworzących pewien etos, a następnie zdefiniować 
kluczowe zasady prawa pracy w kontekście kultury pracy. 

Według raportu1 Deloitte z 2020 r., rynek zautomatyzowanych techno-
logii, takich jak zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (robotic 
process automation, RPA), rośnie w tempie 40,6 proc. rocznie i prawdopodob-
nie osiągnie wartość 25,66 miliardów dolarów do 2027 roku. Z wdrożeniem 
nowych automatycznych rozwiązań wiąże się nie tylko modyfikacja istnie-
jących zadań oraz procesów, ale także zdefiniowanie ich zupełnie na nowo.  
To z kolei może doprowadzić do zagrożenia związanego z dehumanizacją sek-
tora pracowniczego, do którego należy zdecydowana większość społeczeństwa. 
Dehumanizacja nie występuje tu jedynie w znaczeniu dosłownym, co miałoby 
polegać na stopniowym wyparciu człowieka z jego stanowiska pracy, ale także 
na wykorzystaniu prawnej szarej strefy lub praktyce polegającej na działaniu 
in fraudem legis, gdy ustawodawca, chcąc zapewnić ochronę pracownikom 
popadłby w kazuistykę, lub gdy z drugiej strony zawiłość technologiczna nie 
pozwalałaby na skuteczną ochronę adresatów (nie tylko pracowników, ale tak-
że obywateli a ściślej; grup społecznych2) przepisów ochronnych. Takie dzia-
łania mają na celu pominięcie zasad równości oraz godności i autonomii jed-
nostki, a także zasad demokratycznego państwa prawnego w celu uzyskania  
i zwiększenia przychodów poprzez korporacje międzynarodowe. G. Orwell  
w słynnej powieści Rok 1984 pomylił się bowiem w jednej kwestii. Wielki 

1 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/raport-Inteligentna-Automaty 
zacja-2020.html (dostęp 18.02.2022r.).
2 J. Angwin, Społeczeństwo nadzorowane, Warszawa 2019, s. 35.
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Brat nie obserwuje jednostek, ale grupy społeczne. “Większość ludzi staje się 
przedmiotem cyfrowego dochodzenia jako członkowie grup społecznych, nie 
jako jednostki. Osoby o niebiałym kolorze skóry, migranci, mniejszościowe 
grupy religijne, mniejszości seksualne, biedni oraz inne opresjonowane i wy-
zyskiwane społeczności ponoszą dużo większy ciężar monitorowania i śledze-
nia niż grupy uprzywilejowane”3.

Pojęcie kultury służy do wyjaśnienia procesów upodabniania się zacho-
wań indywidualnych i kształtowania się jednolitych zachowań zbiorowych. 
Kulturowe utrwalanie następuje za pośrednictwem mechanizmu zwanego 
konformizacją4. Konformizm to ujednolicenie zachowań wokół wzorów kul-
turowych, a zatem dorobku duchowego. Bez znaczenia pozostaje tu dorobek 
materialny. Taką zgodność można osiągnąć na trzy różne sposoby: poprzez 
przymus, identyfikację lub internalizację. Pierwszy z nich wymusza zachowa-
nia na zasadzie unikania kar. Drugi, polega na naśladowaniu zachowań grup 
lub osób, które uznajemy za atrakcyjne przyjmując do tego własne kryteria 
ocenne. Ostatni, zakłada zakorzenienie wzorców na takim poziomie, że dąże-
nie do ich realizacji odczuwane jest jako mus.

Pierwszy ze sposobów należy do ustawodawcy. Według koncepcji J. Au-
stina to ustawodawca, będąc suwerenem jest w stanie jako jedyny wymusić 
posłuch, zabezpieczając go egzekwowalną sankcją. Jednakże, w krajach roz-
winiętych, sam przepis (jednostka redakcyjna zbudowana poprawnie pod 
względem językowym) nie jest wystarczający do tego, by uzyskał społeczną 
akceptację oraz poczucie słuszności w procesie jego stosowania. Przymus ma 
ponadto charakter negatywny, a wykorzystanie go prowadzi często do po-
wstania tyranii, która za nic ma prawa naturalne. Należy zatem sięgnąć do 
kolejnych poziomów budowania zgodności5.

3 “In his famous novel 1984, George Orwell got one thing wrong. Big Brother is not watching 
you, he’s watching us. Most people are targeted for digital scrutiny as members of social groups, 
not as individuals. People of color, migrants, unpopular religious groups, sexual minorities, the 
poor, and other oppressed and exploited populations bear a much higher burden of monitoring 
and tracking than advantaged groups.” – Virginia. Eubanks, Automating Inequality: How 
High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, Nowy Jork 2018. Należy jednak sta-
nowczo zauważyć, że grupy uznawane powszechnie za dyskryminowane nie zostały określone 
jednorazowo, ale mogą się zmieniać.
4 J.T Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa, 2004,  
s. 191.
5 W ramach przedsiębiorstw, które w zasadzie są jedyną formą organizacji na rynku, przyjmuje 
się kryterium skuteczności wyznaczanej poprzez końcowy dochód pieniężny.
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Charakterystyka polskiego etosu pracy

Najważniejszy wpływ na kulturę, w tym kulturę pracy oraz kulturę or-
ganizacyjną współczesnej Polski wywarła zasadniczo instytucja folwarku, bę-
dącego wytworem kultury szlacheckiej. Folwarczna kultura doprowadziła do 
utrwalenia dwóch odmiennych typów zachowań pracowników i kierownic-
twa folwarku. Z jednej strony właściciele-kierownicy mieli pełną i nieskrę-
powaną władzę i świadomość nieograniczonej dyskrecjonalności decyzyjnej,  
a po drugiej stronie, u chłopów wykształcił się etos wymuszonego lub zinter-
nalizowanego posłuszeństwa połączony z brakiem poczucia odpowiedzialno-
ści i zapotrzebowaniem na szczegółowe instrukcje w pracy i opiekę ze strony 
kierownika także poza pracą. 

Chłop scedował własną wolność na kierownika folwarku, rezygnując 
jednocześnie z potencjalnych korzyści, które mógłby osiągnąć jako wolny 
gospodarz. Z kolei właściciel folwarku zwiększał swą władzę nad chłopem 
i zmniejszał wysiłek psychiczny oraz intelektualny towarzyszący kierowaniu, 
nie musiał negocjować ani zawierać z chłopami kompromisów a w zamian 
brał na siebie odpowiedzialność za ich sukcesy i niepowodzenia życiowe. 
Transakcja zachodziła per facta concludentia. Jej efektem było przystosowa-
nie się dworu i wsi do sytuacji obustronnego nacisku na paternalizm, który  
z czasem uległ wzmocnieniu, a to z kolei nie sprzyjało przyjęciu i utrwaleniu 
stosunków rynkowych. Poziom życia był uzależniony od łaskawości klas wyż-
szych albo od siły roszczeń klas niższych. Jednocześnie, kultura organizacyjna 
folwarku wytwarzała duży dystans między właścicielem a chłopami. Wynikał 
on z konfliktowych interesów, absolutnej dominacji właściciela i jego wła-
dzy daleko wykraczającej poza nadzorowanie wypełniania ról pracowniczych. 
Chłopi głęboko zinternalizowali poczucie niższości społecznej wobec dworu, 
a przy tym dziedzic dworu imponował im i starali się go naśladować.

Kierownictwo folwarku nie było ograniczone ani przepisami, ani ko-
niecznością wywiązywania się z umów o pracę, ponieważ rynek pracy nawet 
po uwłaszczeniu zwyczajnie nie istniał. Dominowało silnie ugruntowane 
przekonanie, że pracownikom nie przysługuje status podmiotowy. Pracow-
nicy byli traktowani jako elementy wiejskiego kolektywu. Typowy dla jego 
pracowników był styl życia polegający na doraźnym zaspokajaniu bieżących 
potrzeb. To powodowało dezorganizację procesów produkcyjnych aż do koń-
ca XIX wieku; polegało to na tym, że po otrzymaniu zapłaty robotnicy nie 
zgłaszali się do pracy tak długo, aż nie wydali wszystkich pieniędzy. Drastycz-
na rozbieżność statusów niezwykle utrudniała jakiekolwiek negocjacje między 
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pracobiorcami a kierownictwem folwarku. Skargi były traktowane nawet 
jako próby buntu. Z kolei pracownicy w sytuacji niezadowolenia reagowa-
li biernym oporem i sabotażami, a w skrajnych przypadkach agresywnymi 
buntami. Wytworzyło się przekonanie, że chłopa ciągnie do złego, jest z na-
tury leniwy, bierny i wrogi, w związku z czym tylko ostry i drobiazgowy nad-
zór może spowodować, że polecenia zostaną wykonane.6 (Być może właśnie  
w tym miejscu należy upatrywać źródła pojawienia się potrzeby uregulowania 
procedur ochronnych na wzór instytucji antymobbingowych we współcze-
snych kodeksach pracy). Styl kierowania folwarkiem można zatem określić 
mianem stylu autokratyczno-opresyjnego.

Dla chłopów folwark był pośrednikiem i barierą do państwa. Z tej racji 
postawy wobec władzy państwowej były generalizacją postaw wobec władzy 
folwarcznej. Oczekiwano ojcowskiej opieki i pomocy w sprawach życia co-
dziennego. Nieprzewidywalność zarządzania folwarkiem sprawiła, że świat 
instytucji jawił się jako opresyjny i chaotyczny, umowy mogły być niedotrzy-
mywane a kary można uniknąć, jeżeli trafi się na odpowiedni moment albo 
szczęśliwy wypadek. Równie możliwe jest jednak i to, że bez wyraźnego po-
wodu można było doświadczyć dolegliwej kary wynikającej ze złego nastroju 
osoby obdarzonej władzą.

Kultura folwarczna doznała transferu do współczesności, a łącznikiem 
pomiędzy tymi okresami było antykapitalistyczne nastawienie kultury literac-
kiej w dziełach klasyków7. Kultura folwarczna ukształtowała zatem w równym 
stopniu kierowników, jak i pracowników. Współcześnie nadal mamy do czy-
nienia z przenikaniem się w polskiej kulturze organizacyjnej wzorów folwarcz-
nych i wzorów właściwych dla kultury rynkowej. Orientacje osobowościowe 
są niezbyt dobrze dopasowane do wymogów gospodarki rynkowej. Polscy 
przedsiębiorcy są dość niechętnie nastawieni do scalania kapitału i tworzenia 
dużych, ponadrodzinnych przedsiębiorstw, choć jesteśmy na prostej drodze 
do zmiany tego modelu. Dla równowagi dodać należy, że pracownicy także 
dosyć często przejawiają skłonności folwarczne i zachowują się tak, jakby od-
twarzali folwarczny archetyp – brak inicjatywy, czekanie na rozkaz, niechęć 
do działania, brak zapału.

6 J. Bystroń Kultura Ludowa, Warszawa, 1936, s. 236.
7 J.T Hryniewicz, op cit.
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Charakterystyka chińskiego etosu pracy

Przeanalizujmy zatem chińskie oblicze postępu. System chiński trwa, po-
nieważ ludziom w tym kraju z roku na rok żyje się coraz lepiej, a jeśli nawet 
im samym nie, to przynajmniej widzą dynamiczny wzrost i rozwój wszędzie 
dookoła. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku chińskie PKB per capita 
zwiększyło się czyterystukrotnie, najdynamiczniej rośnie zaś od ostatnich 
piętnastu lat. Dla porównania, ten sam wskaźnik w Polsce wzrósł przez ostat-
nie sześćdziesiąt lat zaledwie pięciokrotnie. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat,  
w Państwie Środka narodziła się i wzrosła klasa średnia, która stanowi zupeł-
nie nową siłę gospodarczą i społeczną. To właśnie ona stała się głównym be-
neficjentem przemian. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że istnieje wyraźny 
podział pomiędzy Chinami wschodnimi a centrum i zachodem, gdzie domi-
nuje ogromne ubóstwo, choć i widok biedy można także spotkać skręcając  
w boczną uliczkę Szanghaju (Wynika to z prowadzenia dualnej polityki, która 
preferowała szybki rozwój wybranych rejonów miejskich położonych bliżej 
szlaków morskich i zlokalizowanych tam przemysłów przetwórczych zorien-
towanych na eksport, a z drugiej strony to skutek pozbawienia licznych grup 
ludności jakichkolwiek benefitów płynących z globalizacji)8. Kupiecką żyłę 
ma tam jednak prawie każdy. To właśnie za sprawą tych ludzi, pochodzących 
głównie z małych miasteczek wyrasta cud gospodarczy. 

W jaki sposób to się dzieje? Nie sposób dokonać analizy tej kultury bez 
posłużenia się argumentum ad exemplum9. Mentalność oraz cząstkę chiń-
skiej kultury organizacyjnej doskonale ilustruje historia turystycznego mia-
sta Wuzhen, które o mały włos otarło się o kompletny upadek i zniknięcie 
pod gąsienicami buldożera i łyżkami koparek. Tamtejsze władze podjęły  
arbitralnie decyzję o przyjęciu modelu opartego na turystyce, odrzucając 
drogę modernizacji. Władze miasta stworzyły „prywatną” firmę, która wy-
siedliła wszystkich mieszkańców z zabytkowego miasta, przyznając im jedy-
nie na parę lat zastępcze nieruchomości lokalowe. W tym czasie owa firma 
gruntownie przebudowała kanały, przeniosła zabytki z innych części miast, 
odremontowała domy mieszkalne, zbudowała kilka hoteli i budynków użyt-
kowych oraz otoczyła miasto murem, dzieląc miasto na strefy (strefę wschod-
nią i strefę zachodnią) tworząc swego rodzaju zamknięty skansen z jednym 
biletowanym wejściem. Prawdziwe chińskie know-how ujawniło się w tym 
przypadku w ten sposób, że po zakończeniu prac modernizacyjnych dawnych 

8 G.W Kołodko, Czy Chiny zbawią świat?, Warszawa, 2018, s. 135.
9 M. Jacoby, Chiny bez makijażu, Warszawa, 2016, s. 296.
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mieszkańców Wuzhen zaproszono do dwóch stref z powrotem. Nie musieli 
oni tam wracać, ale otrzymali formalnie wybór. Powrót oznaczał zamieszkanie  
w ich dawnych domach. Umowa stanowiła jednak zamieszkiwanie bez tytułu 
właścicielskiego, a jedynie w charakterze lokatora. Mieszkańcy mieli stać się 
elementem wielkiego biznesu turystycznego zarządzanego przez jedną firmę, 
której mieli się stać pracownikami otrzymującymi wynagrodzenie. Do wybo-
ru mieli kilka obszarów działalności: prowadzenie pensjonatu (chiń. Minju 
czyli „mieszkanie u zwykłych ludzi”), prowadzeniem punktu gastronomiczne-
go, sklepu, czy kierowaniem gondolą. Taka sytuacja jest dla turysty dogodna, 
gdyż płacąc bilet wstępu do miasteczka, ma wszystko pod ręką, a przy tym 
wszystkie usługi kosztują podobnie, gdyż ceny w takowym konglomeracie są 
odgórnie ustalone. Mieszkańcy z kolei otrzymują stały dochód oraz formę 
zatrudnienia charakteryzującą się największą trwałością zatrudnienia. 

Powyższy exemplum ukazuje poziom utrwalenia kulturowego w wyniku 
konformizacji. Wydaje się, że przeprowadzenie takiego modelu biznesowego 

„miasteczka turystycznego”, będącego zamkniętym i w pełni kontrolowanym 
organizmem jest możliwe tylko w tym kraju, a to z kolei wynika właśnie z od-
działywania zinternalizowanego archetypu kultury pracy, oparcia o kolekty-
wistyczny system wartości i niedemokratyczny system zarządzania oraz przy-
jęcia dochodu pieniężnego za główny wyznacznik skuteczności organizacyjnej.  
W Chinach sfera interesów prywatnych i publicznych miesza się bowiem tak 
bardzo, że tamtejsze instytucje państwowe przestały publikować dotyczące 
tego statystyki.10

Hipoteza głosząca, że decyzja miasta miała charakter imperatywny wyda-
je się nie do końca tłumaczyć, dlaczego taki model jest możliwy do przeprowa-
dzenia tylko w tym jedynym miejscu na świecie w sposób niebudzący obiekcji 
społeczeństwa. To wynika także z kontekstu historycznego, a ściślej z archety-
pu kulturowego. Po latach zapomnienia Konfucjusz wrócił bowiem do łask, 
a jego model ekonomii zdaje się stanowić strategię docelową. Na nowo darzy 
się go czcią oraz szacunkiem, a jego zawsze wszechobecna w chińskich umy-
słach nauka nie zdołała umrzeć śmiercią naturalną nawet po marksistowskiej 
indoktrynacji po 1949r. Ponadto, jak zauważa Kazimierz Poznański11, staro-
żytne Konfucjańskie podejście do gospodarki stało się siłą napędową chińskiej 
nowoczesności i to ono kryje się pod pojęciem cudu gospodarczego, które 
doprowadziło Chiny do bezprecedensowego prosperity. Wyżej wspomniany 

10 G.W. Kołodko, op. cit., s. 136.
11 K. Poznański, Ekonomia jako etyka: podejście konfucjańskie [w:] Etyka i ekonomia. W stronę 
nowego paradygmatu, s. 82.
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autor próbuje nadto przekonać, porównując model klasycznej ekonomii do 
konfucjańskiej oraz ich aksjomaty, że w kontekście rozwoju gospodarczego, 
wyższość ma ta druga. W założeniach nie różni się ona jednak od tej, którą 
podążała Europa Zachodnia w czasach świetności. Podstawowe założenia zo-
stały zestawione w tabeli poniżej.

Tabela. Podstawowe założenia: ekonomia konfucjańska a ekonomia klasyczna

Wyszczególnienie Ekonomia konfucjańska Ekonomia klasyczna

1. Podstawowy cel Ciągłość (prokreacja) Konsumpcja (egzystencja)

2. Dostępność zasobów Obfitość (nadmiar) Rzadość (deficyt)

3. Strategia przetrwania Pilna praca Zdobywanie zasobów

4. Główna motywacja Nastawienie moralne Prawa własności

5. Podstawowa instytucja Rodzina Wolny rynek

6. Dystrybucja dochodu Równość (brak ubóstwa) Nierówność  
(obecność ubóstwa)

7. Uprawnienia państwa Państwo monokratyczne Państwo minimalne

8. Preferowana metoda Zdrowy rozsądek Modele teoretyczne

Źródło: K. Poznański, Ekonomia jako etyka: podejście konfucjańskie, s. 88

Konfucjańska koncentracja na ciągłości życia wymusza opóźnienie gra-
tyfikacji, które łączy się z konsolidacją kapitału, będącej naturalną metodą 
do osiągnięcia bogactwa przy jednoczesnym odsunięciu w czasie konsump-
cji. Jego doktryna idealnego państwa zakładała także bezwarunkowe podpo-
rządkowanie w hierarchiach społecznych. Wydaje się, że społeczeństwo Chin 
dokonało internalizacji tego założenia. W odniesieniu do Chin możemy mó-
wić o dominacji kultury pracy i powszechnym przeświadczeniu, że praca jest 
wartością samą w sobie która daje możliwość awansu społecznego każdemu 
człowiekowi. Kwestią odrębną jest specyfika chińskiego systemu gospodarcze-
go, gdyż jak było to wyżej zaznaczone, elementem zainteresowania w tej czę-
ści pracy jest przede wszystkim ogół przedmiotów idealnych, a nie material-
nych12. Jednakowoż system ten wyróżnia się na tle innych i nie sposób jest go 
jednoznacznie nazwać. Profesor Kołodko określił ten system jako przystanek 
pośredni pomiędzy rynkowym socjalizmem a państwowym kapitalizmem.13

12 McIver rozróżnił podział dorobku kulturowego ludzkości na cywilizację, czyli ogół przed-
miotów materialnych i kulturę, czyli ogół przedmiotów materialnych.
13 G.W Kołdoko, op cit., s. 145.
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Zachodnioeuropejski etos pracy  
a zdobywanie pozycji światowego hegemona

Istotne jest to, że Chiny stają się nowym hegemonem kosztem Stanów 
Zjednoczonych. Zachodnioeuropejski etos pracy wykształcił pierwotnie ka-
pitalizm niejako „przy okazji” na gruncie religijnym. Największe znaczenie 
które doprowadziło do powstania i utrwalenia wzorca odegrało pojawienie się 
i przyjęcie etyki protestanckiej. To idea nakazująca traktować własną osobę 
jako centrum realizowania Bożych nakazów, co było równoznaczne z tym, że 
trzeba było ponosić odpowiedzialność za własne zaniedbania, które nie mo-
gły doznać żadnego usprawiedliwienia w postaci katolickich praktyk jak żal 
za grzechy, spowiedź czy odpust. Ta jednak (odpowiedzialność) występowa-
ła przed samym Bogiem. To z kolei było podwaliną do ukształtowania się  
w takim a nie innym kształcie konstytucyjnego statusu jednostki we wzorze 
zachodnim. Przy formułowaniu konstytucyjnych przepisów przyjęto następ-
nie jednostkę ludzką jako byt autonomiczny i indywidualny, który tworzył 
podstawę organizacji społeczeństwa, a jednocześnie był (i jest) jego podmio-
tem. We współczesnym konstytucjonaliźmie liberalnym przyjmuje się, że 
takie ukształtowanie koncepcji indywidualistycznej wypływa z uznania god-
ności i autonomii jednostki, która w ograniczonym zakresie może być podpo-
rządkowana państwu14.

Niegdyś to Europa Zachodnia rozpoczęła swoją drogę do sukcesu po-
przez akumulację kapitału. Odroczenie gratyfikacji miało ten skutek, że po 
nowych odkryciach geograficznych, jednym ze źródeł zdobywania kapitału 
był handel. Zaskakujące było jednak to, że nadwyżka zysku nie została skon-
sumowana jak np. w Hiszpanii, ale została zainwestowana15. Doszło zatem 
do akumulacji pierwotnej. Drugą niespodzianką było to, że znaczną część 
nadwyżki przeznaczano nie na konsumpcję, a na inwestycje. Można zatem 
pokusić się o stwierdzenie, że Chiny odtwarzają zachodnioeuropejski schemat 
dochodzenia do bogactwa. Kolejno, podczas gdy współcześnie społeczeństwo 
chińskie postrzega pracę jako wartość samą w sobie, europejskim odpowied-
nikiem w wytworzeniu archetypu było według Maxa Webera oddziaływanie 
kalwińskiej nauki o predestynacji16. Jego zdaniem w XVI-wiecznej Europie 
Zachodniej doszło za sprawą rozwijającego się protestantyzmu do powsta-
nia przeświadczenia o konieczności podjęcia przez człowieka systematycznej, 

14 L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne, Warszawa, 2018, s. 100.
15 J.T Hryniewicz, op cit., s. 113.
16 Ibidem, s. 114.
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regularnej pracy. To ona stała się główną przyczyną życiowego sukcesu po-
szczególnych jednostek, a w efekcie była przyczyną powstania kapitalizmu. Co 
istotne, sukces w postaci chociażby zgromadzenia dóbr materialnych trakto-
wany był przez protestantów jako przejaw Bożego błogosławieństwa umożli-
wiając tym .samym jednostce „pozbycia się strachu o zbawienie”. Takie podej-
ście przeciwstawił Kazimierz Poznański17 postawie konsumpcjonizmu, które 
współcześnie idąc w parze z hedonizmem odpowiada za destrukcję etosu pracy.

Czemu ma służyć powyższa analiza etosu pracy? Gdyż nie ma wątpliwo-
ści co do tego, że podsystem gospodarczy jest wtórny wobec podsystemu kul-
turowego.18 Sytuacja opozycyjna, gdy system gospodarczy wytwarza kulturę 
jest nieprawdopodobna (choć system gospodarczy oddziałowuje na kulturę 
zwrotnie np. poprzez komercjalizację jej wytworów, ale te przecież nie są pier-
wotnie żadnym towarem). Wzory zachowań właściwe danej grupie narodowej 
przechowują się, mimo że zanikły instytucje i większość członków grup  
o nich zapomniała. Wystarczy jednak drobny impuls, inicjatywa stosunkowo 
nielicznej elity, aby zajaśniały pełnią blasku i powróciły do łask. Archetypy 
trwają, podlegają rozwojowi historycznemu i pewnym modyfikacjom (do 
dawnych dobudowywane są nowe, będące efektem nowych doświadczeń), ale 
przede wszystkim podlegają dziedziczeniu.

W mojej opinii zrozumienie specyfiki rynków w powiązaniu z zasadami 
prawa (nie tylko prawa pracy, ale w aspekcie makroekonomii także zasad kon-
stytucyjnych) oraz znaczenia kultury gospodarczej może okazać się kluczowe 
dla przeprowadzenia bezpiecznej i racjonalnej automatyzacji procesów bizne-
sowych, która jest nieunikniona, a która stała się priorytetem naczelnym dla 
wielu przedsiębiorstw w wyniku trwającej pandemii COVID-19. Kluczem na 
ten moment jest charakteryzacja naszej gospodarki; znajdujemy się w postin-
dustrialiźmie. Głównym źródłem utrzymania naszego społeczeństwa nie jest 
już produkcja przemysłowa, lecz wytwarzanie oraz przetwarzanie informacji. 
Informacja jest obecnie najważniejszym zasobem w naszym życiu. Determi-
nuje ona każdy ruch jednostek znajdujących się na rynku i poza nim, a więk-
szy zasób informacji zwiększa ilość wariantów możliwych do podjęcia. I tak, 
przykładowo społeczeństwa w krajach skandynawskich rozumieją znaczenie 
work-life balance i dbają o to, by ich pracownicy byli wypoczęci, ponieważ 
wiedzą, że sprzyja to ich produktywności i wydajności w czasie pracy.

17 K. Poznański, op. cit., s. 88.
18 J. Siewierski, Wzory kultury a rozwój gospodarczy, Wybrane problemy współczesnego świata  
w refleksji socjologicznej, red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, Warszawa, 2016, s. 90.
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Kultura pracy na tle regulacyjnym

Przejdźmy zatem do próby scharakteryzowania źródeł polskiej kultury 
pracy w przepisach normatywnych. Źródła regulacji szeroko pojmowanej 
kultury pracy należy w mojej opinii upatrywać przede wszystkim w zasadach 
prawa pracy oraz klauzulach generalnych zawartych w przepisach. Zasady pra-
wa pracy mają rangę przepisu ustawowego. Trudno jest wartościować zasady, 
gdyż katalog który tworzą należy pojmować holistycznie. W kontekście kul-
tury postaram się jednak wskazać najważniejsze z nich.

Kluczową rolę odgrywa zasada wolności pracy (art. 10k.p), zasada posza-
nowania dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p), zasada uprzywilejowania 
pracownika i automatyzmu prawnego (art. 18 k.p, art. 182 k.p), zasada wol-
ności zrzeszania się pracowników i pracodawców w celu reprezentacji i obro-
ny swoich praw i interesów (art. 181 k.p), zasada uczestnictwa pracujących  
w zarządzaniu zakładem pracy (art. 182 k.p), a także klauzula zawarta  
w art. 100 § 2 pkt. 6. k.p nakazująca przestrzegać pracownikowi zasad współ-
życia społecznego funkcjonujących w zakładzie pracy. Przepis ten, wraz  
z art. 111 i art. 8 k.p charakteryzuje szeroki sposób oddziaływania na prawo pracy. 

Art. 10 k.p jest ustawowym wyrazem wolności zawartej w art. 65 Konsty-
tucji RP, przy czym co oczywiste nie oznacza to roszczenia o zawarcie stosun-
ku pracy. Zasada dotyczy tylko podstawowego zatrudnienia, natomiast dodat-
kowe formy mogą podlegać ograniczeniu. Istnienie tej normy podstawowej 
jest emanacją modelu gospodarki kapitalistycznej, opartej o zasady działania 
wolnego rynku.

Jak zauważył SN w wyroku z 21.04.2021 r., „pracodawca może na pod-
stawie art. 18 § 1 k.p. przyznać pracownikowi świadczenia korzystniejsze niż 
wynikają z przepisów prawa pracy (w tym porozumień czy układów zbioro-
wych pracy), ale takie postanowienia powinny znaleźć się w umowie lub obo-
wiązujących u pracodawcy przepisów określających prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy i uwzględniać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. 
Natomiast, nie można zasady uprzywilejowania pracownika sprowadzać do 
prostej zależności, by "w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść pracowni-
ka", ponieważ zasady o takiej treści nie da się wyprowadzić z przepisów prawa 
pracy”.19 Zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego to 
swego rodzaju metazasada dla prawa pracy w zachodnioeuropejskiej kulturze. 
To norma, która w sposób najpełniejszy realizuje funkcję ochronną prawa 

19 Wyrok Sądu Najwyższego z 21.04.2021r., II PSKP 23/21.
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pracy poprzez nadanie charakteru semiimperatywnego zasadniczej większości 
norm z zakresu prawa pracy. Treść przepisu art. 18 § 1 pierwotnie brzmiała 
w sposób następujący: „Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na 
których podstawie powstaje stosunek pracy, powinny być zgodne z przepisa-
mi prawa pracy”. W 1996r. dokonano zmianę20 i od tego czasu treść brzmi 
w sposób następujący: „Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na 
których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne 
dla pracownika niż przepisy prawa pracy.” Zmiana miała fundamentalne 
znaczenie praktyczne i od tego czasu przepis ten najpełniej realizuje funkcję 
ochronną względem pracownika. Tę zasadę należy powiązać z indywidual-
ną koncepcją jednostki uznanej w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej21 
oraz przeciwstawić koncepcji kolektywistycznej, która obowiązuje w krajach 
wschodnich. Ustawodawca zapewnia ochronę pracownikowi, ponieważ zdaje 
sobie sprawę z układu sił w z natury nierównorzędnym stosunku pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem, podczas gdy ten pierwszy posiada większy kapi-
tał oraz środki produkcyjne, co wpływa na jego pozycję negocjacyjną.

Zasada wolności zrzeszania pracujących w celu reprezentacji i obro-
ny swoich praw i interesów wypływa z art. 59 Konstytucji RP, art. 5 EKS.  
Zapewnia ją także art. 12 KPP oraz Konwencje MOP nr. 87 i 98. W k.p jest 
uregulowana w art. 181. Zgodnie z jego treścią oraz zmianą ustawy o związkach 
zawodowych22, osobom wykonującym pracę zarobkową przysługuje prawo 
koalicji, a także prawo partycypacji pracowniczej. Zgodnie z jej treścią, osoby 
wykonujące pracę (a także ich przedstawiciele w przedsiębiorstwie23) mają pra-
wo partycypacji w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Ich udział odby-
wa się poprzez wyznaczenie reprezentacji, zarówno chroniącej ich prawa, jak 
i wypowiadającej się w kwestiach związanych z sytuacją w przedsiębiorstwie, 
organizacją pracy i planowanych przez przedsiębiorstwo przedsięwzięć. Ko-
deks wypowiada się o przedsięwzięciach związanych z wpływem na sprawy 
pracownicze, natomiast nie ma przeciwskazań do tego, by rozszerzyć zakres 

20 Dz. U.1996.24.110, art. 1.
21 L. Garlicki, op cit., s. 100.
22 Dz.U. z 2018 r. poz. 1608. Zmiana obowiązująca od 01.01.2019r. polegała na znaczą-
cym rozszerzeniu kręgu osób, którym przysługuje prawo zrzeszania się. Pojęcie tych osób 
jest zdefiniowane w art. 11 pkt 1 u.z.z. i oznacza pracownika lub osobę świadczącą pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju 
pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy 
związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek 
zawodowy. Z wolności związkowej wynika, że obie kategorie osób wykonujących pracę 
zarobkową mogą należeć do jednego związku zawodowego lub tworzyć oddzielne związki.
23 Art. 1 Konwencji MOP nr 135, Dz.U. z 1977 r. Nr 39, poz. 178.
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partycypacji przez pracodawcę na sprawy związane z prowadzeniem przed-
siębiorstwa. To pracodawca będzie jednak ponosić pełną odpowiedzialność  
i to do niego należy ostateczna decyzja jako podmiotu który sprawuje kierow-
nictwo nad przedsiębiorstwem. Forma partycypacji w zarządzaniu przedsię-
biorstwem może być zatem znacząca różna. Można dostrzec trend24, zgodnie  
z którym przedsiębiorstwa o krótkiej tradycji i ściśle prywatnym charakterze 
nie mają swojej reprezentacji. Taki stan rzeczy wynika zazwyczaj z dwóch 
skrajnych sytuacji. Pierwsza z nich to sprawne zarządzanie wartościową kadrą 
w firmach dobrze zorganizowanych gdzie pracodawca musi zabiegać o załogę, 
a jej członkowie nie są zainteresowani partycypacją poprzez sformalizowane 
formy reprezentacji gdyż sami dbają o własną pozycję poprzez indywidu-
alne kształtowanie stosunku pracy, a ich pozycja negocjacyjna (wynikająca  
z wysokich lub wyjątkowych kwalifikacji zawodowych) im na to pozwala. Jed-
nakowoż są to sytuacje zdarzające się rzadko, a w przeważających sytuacjach 
występuje model funkcjonowania związków broniących spraw pracowniczych, 
często eskalujące niemożliwe do spełnienia przez pracodawcę żądania. Źró-
dła tego modelu upatrywałbym po pierwsze w brakach w zakresie edukacji  
w dziedzinie ekonomii, przedsiębiorczości oraz zarządzania (przede wszystkim 
na etapie szkolnym). To prowadzi bowiem do niezrozumienia mechanizmów 
rynkowych i braku świadomości sytuacji, w której znajduje się pracodawca, 
który niejednokrotnie nie jest w stanie spełnić oczekiwań pracowników. Dru-
gim powodem takiego stanu rzeczy jest wychowanie w archetypie wynika-
jącym z powstania modelu folwarku w Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Warto 
zwrócić uwagę, że zinternalizowanie folwarczyźnianego modelu relacji od-
działuje także na powód wymieniony jako pierwszy, gdyż zmienia sposób po-
strzegania rzeczywistości i nie skłania jeszcze znacznej części społeczeństwa 
które przyjmuje rolę pracownika do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Ostatnią z wybranych przeze mnie regulacji jest klauzula zawarta  
w art. 100 § 2 p. 6 k.p w sprzężeniu z art. 111 k.p i 8 k.p. Art. 100 k.p 
kreuje katalog obowiązków pracownika. Punkt 6 § 2 nakazuje pracownikowi 
przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Sąd Najwyższy 
wskazał w wyroku z 05.03.2007r., że „chodzi o zasady ogólne, jak też o zasady 
specyficzne, występujące w danym zakładzie pracy. Muszą być one jednak 
ukształtowane obiektywnie, a nie wynikać z woli pracodawcy (być przez niego 
narzucone). Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca te - obiektywnie 

24 Por. Gocan Irmina [w:] Reprezentacja interesów pracowniczych w przedsiębiorstwie, komentarz 
praktyczny.
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ukształtowane zasady etyczne - rejestrował i w ten sposób tworzył ich katalog 
(zasady etyki). Nie ma też przeszkód, aby pracodawca tak stworzone zasa-
dy etyki przedstawiał pracownikom do wiadomości, nawet z zastrzeżeniem,  
że w jego ocenie ich nieprzestrzeganie będzie kwalifikowane jako naruszenie 
obowiązku pracowniczego z art. 100 § 2 pkt 6 k.p.”25. To powoduje koniecz-
ność zadania pytania, co należy rozumieć poprzez obiektywne ukształtowanie 
zasad. Istnienie tej klauzuli generalnej nie wyczerpuje problemu. Co prawda, 
SN wskazuje na sposób powstawania zasad wykluczając jednostronną wolę 
pracodawcy, ale nie wyjaśnia w sposób pełny tego, co należy rozumieć przez 
obiektywne zasady współżycia w relacji pracodawca-pracownik. Można by na 
ten moment przyjąć, że obiektywna zasada współżycia to ta, która wykształci-
ła się w toku rozwoju historycznego. Dla rozwiania wątpliwości należy jednak 
przytoczyć art. 111 oraz art. 8 k.p. Aksjologia obu tych norm wyposażonych 
w klauzule generalne zaczepia się w odległym historycznie punkcie. Klauzule 
generalne zawarte w tych przepisach zmierzają kierunkowo do zestandary-
zowania na pierwotnie zachodni wzór poprzez ochronę przed nadużyciem 
prawa podmiotowego (art. 8 k.p) i poszanowania godności oraz innych dóbr 
osobistych pracownika (art. 111 k.p).

Technologizacja a metamorfoza.  
Propozycje prawnych instrumentów reakcji

Mając na względzie zarys kultur pracy i kultury organizacyjnej, zasta-
nówmy się nad jej oddziaływaniem. Nadejście pewnych zmian społecznych 
jest nieuniknione, a to ze względu na nieustannie postępujący rozwój techno-
logii. Te jednak zostały przyspieszone za sprawą wystąpienia czarnego łabędzia 
w postaci pandemii COVID-19. Skutki szybkiego rozprzestrzeniania się po 
świecie wirusa skłoniły bowiem wiele firm do szukania sposobów na unieza-
leżnienie się od czynnika ludzkiego w sytuacji zagrożenia zdrowia. To spo-
wodowało większe zainteresowanie rozwiązaniami RPA, czyli zrobotyzowanej 
automatyzacji procesów biznesowych. Z wyżej wspomnianego globalnego ra-
portu firmy doradczej Deloitte („Inteligentna Automatyzacja 2020”) wynika, 
że w ubiegłym roku odsetek organizacji, które rozpoczęły wprowadzanie roz-
wiązań bazujących na inteligentnej automatyzacji, znacząco wzrósł. Przyjmuje 
się, że automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych jest wyznacznikiem 

25 Wyrok Sądu Najwyższego z 05.03.2007r., I PK 228/06.
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nowoczesnej gospodarki. Konieczne jest zdefiniowanie kilku pojęć26; mecha-
nizacja to zastępowanie pracy fizycznej człowieka przez pracę maszyny lub 
urządzenia. Automatyzacja polega na stosowaniu urządzeń, które przejmu-
ją od człowieka działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne. Robotyzacja 
polega na wprowadzeniu do procesu wytwórczego robotów, manipulatorów 
i urządzeń pomocniczych, które realizują operacje z ograniczonym udziałem 
człowieka lub bez jego udziałów. Z kolei odpowiedź na pytanie, co automaty-
zować, wydaje się być oczywista – automatyzuje się proces, aby stał się bardziej 
opłacalny. Automatyzacja to proces, który powiązany jest z historią rozwoju 
ludzkości. Automatyzacja nie polegała jednak od samego początku na zastąpie-
niu człowieka przez urządzenia realizujące procesy poznawcze, intelektualne 
i decyzyjne. Człowiek odgrywał rolę czujników i sterownika oraz zespołu ele-
mentów wykonawczych. Rewolucja komputerowa rozpoczęła się w latach 40. 
XX w.27. Dziś, automatyzacja i robotyzacja produkcji wprowadza w szerokim 
zakresie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego, wynika-
jące z interdyscyplinarnego oddziaływania na wszystkie sfery jego funkcjono-
wania, przede wszystkim na kadrę, ale także strukturę i finanse. Jednocześnie 
sztuczna inteligencja może oddziaływać na przedsiębiorstwa nieprodukcyjne. 
Dostrzega to również Komisja Europejska28. (Tłum.: Pracownicy i pracodaw-
cy są bezpośrednio dotknięci konstrukcją sztucznej inteligencji gdy używają 
jej w miejscu pracy. Zaangażowanie partnerów społecznych będzie kluczo-
we dla zapewnienia antropocentrycznego podejścia do sztucznej inteligencji  
w pracy).29 Istnieje jeszcze jeden aspekt technologizacji – wdrożenie automa-
tów do codziennego życia może prowadzić do sytuacji, w której konsument 
jest zmuszony do wykonania pracy, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia.

Po pandemii COVID-19 (a także w jej trakcie) nastąpi wzmożona po-
trzeba reorganizacji przedsiębiorstw, począwszy od sfery zarządzenia, przez 
technologię, aż po reorganizację i przebudowę wydziałów produkcyjnych. Po-
trzeba reorganizacji jest sprzężona ze skutkami społecznymi, które są głównym 
elementem mojego zainteresowania, a także z potrzebą refleksji nad wdroże-
niem odpowiednich regulacji. Nieuniknionym skutkiem automatyzacji jest 

26 G. Kost, P. Łebkowski, Ł.N Węsierski, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, 
Warszawa, 2013, s. 16.
27 Ibidem, s. 18.
28 White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust [w:]  
M. Barański, Artifical intelligence in the workplace throught the prism of Article 8 of the Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, s. 341.
29 Pis. oryg.: Workers and employers are directly affected by the design and use of AI systems In the 
workplace. The involvement of social partners will be a crucial factor in ensuring a human-centered 
approach to AI at work. [w:] ibidem.
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ograniczenie liczby personelu potrzebnego do obsługi zautomatyzowanych 
stanowisk produkcyjnych. Zakres tych ograniczeń jest szeroki i dotyka osoby 
związane z różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa, powodując zmiany 
struktury jego zatrudnienia. Najbardziej widocznym skutkiem jest ogranicze-
nie liczby pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem produkcji 

- obsługujących maszyny i urządzenia technologiczne, szczególnie tych o naj-
niższych kwalifikacjach zawodowych. Grupa tych osób maleje na rzecz wyso-
ko wykwalifikowanych ustawiaczy, operatorów i programistów. 

Z perspektywy prawa pracy należy istotnie zauważyć, że już na tym eta-
pie świadomość pracowników, którzy mogą zostać potencjalnie zastąpieni 
przez automat (maszynę, która wykonuje sekwencję czynności bez udziału 
człowieka) może powodować obciążenie psychiczne oraz idące za tym uległo-
ści negocjacyjne, prowadzące do sytuacji prekaryzacji zatrudnienia zwłaszcza 
na tych stanowiskach. 

Jakkolwiek algorytmy są w stanie zaoferować wiele potencjalnych korzy-
ści, niosą za sobą również ryzyko utrwalenia lub wzmocnienia długotrwałych 
schematów, uprzedzeń i dyskryminacji w szczególności na rynkach mieszka-
niowych, pożyczkowych i kapitałowych, w bankowości, w procesach rekruta-
cyjnych, czy typowaniem potencjalnych recydywistów30.

Uczeniu maszynowemu, będącym poddziedziną SI tj. algorytmom po-
wierza się coraz częściej podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania, które 
dotąd były domeną wyłącznie ludzkich decydentów. Co więcej, zastosowanie 
autonomicznych algorytmów przynosi korzyści na niespotykaną dotąd skalę. 
Jednocześnie ujawniają się nieprzewidziane wady zarządzania algorytmicznego 
– zagrożenia kartelowe31. Rosnące wykorzystywanie SI w korporacjach ozna-
cza przejście od postrzegania przedsiębiorstwa jako głównie podmiotu prawa 
prywatnego w kierunku publicznej i regulacyjnej koncepcji prawa rządzące-
go działalnością korporacyjną. Na horyzoncie widnieje możliwość powstania  
w pełni niezależnych korporacji opartych o SI. To prowadzi do pojawienia się 
ryzyka nadużyć na dwa sposoby: poprzez milczącą zmowę i manipulacje ryn-
kiem, co w efekcie doprowadziłoby do utraty znaczenia istniejących przepisów 
dotyczących nadużyć na rynku. Obawy dotyczące zarządzania przez algoryt-
my prowadzą do propozycji, by regulować algorytmy w celu ochrony ludzkiej 
godności i autonomii, do oceny zasadności rozumowania algorytmicznego 

30 M. Kosiński, D. Stillwell, T. Greapel, Private traits and attributes are predictable from digital 
records of human behavior, Cambridge, 2013r., a także badania przedstawione na konferencji 
Blog Forum Gdańsk w 2017r.
31 W. Szpringer, Platformizacja gospodarki cyfrowej, Warszawa 2022, s. 82.
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oraz w celu zapobiegania błędom, uprzedzeniom i dyskryminacji, opierając 
się jednocześnie na odpowiedzialności, prawach człowieka i etyce danych. Po-
nieważ żyjemy w świecie, w którym działalność prywatnych korporacji, a nie 
państwa budzi obawy dotyczące prywatności, trzeba skupić się na roli prywat-
nych korporacji w rozwiązywaniu tego problemu.

Pod uwagę należy wziąć procedury, kodeksy dobrych praktyk, oświad-
czenia dotyczące wpływu i ochronę sygnalistów. Kłopot polega na tym, że 
w aplikacjach biznesowych dominują skomplikowane i zaawansowane tech-
nicznie algorytmy, będące jednocześnie własnością prywatną. Uniemożli-
wiając kontrolę publiczną i ukrywając się przed reżimami prawnymi, mogą 
powodować erozję wartości demokratycznych. Algorytmy pozostają jedno-
cześnie ukryte w majestacie prawa poprzez objęcie ich tajemnicą handlową. 
Rozwiązaniem tego problemu może być powstanie skutecznego mechanizmu 
zachęcającego firmy do ujawnienia informacji dotyczących ich algorytmów,  
a w razie znaczącego ich wpływu na ludzi – możliwość zażądania wyjaśnienia 
decyzji algorytmicznych.

Jak stwierdza Stephen M. Omohundro, można wyrządzić krzywdę kon-
struując nawet robota mającego za zadanie grać w szachy, jeżeli takowy nie 
zostanie zaprojektowany bardzo ostrożnie. Konieczne jest zachowanie specjal-
nych środków ostrożności, gdyż w przeciwnym wypadku robot będzie opierał 
się wyłączeniu go, będzie próbował włamać się na inne maszyny, starał się 
robić własne kopie oraz zdobyć zasoby, nie zważając przy tym na bezpieczeń-
stwo innych osób. Wynika to z wewnętrznej natury systemów ukierunkowa-
nych na cel. Naukowcy zbadali szeroką gamę architektur do budowy sztucz-
nej inteligencji. Esencją tych badań jest to, że jeżeli sztuczna inteligencja jest, 
jak określa Omohundro, wyrafinowana, może mieć zdolność do patrzenia  
w przyszłość i przewidywania konsekwencji swoich działań. W związku z tym, 
zdecyduje się podjąć takie działania, które jej zdaniem najprawdopodobniej 
przyczynią się do osiągniecia celu. Standardowe teksty dotyczące bezpieczeń-
stwa i etyki SI koncentrują się na systemach autonomicznych o zdolnościach 
rozumowania, które nie są ściśle lepsze od ludzkich. Prawdziwy problem po-
jawia się, gdy mowa o przyszłych systemach, które mogą być „superinteligent-
ne”32 tj. systemy „znacznie mądrzejsze niż najlepsze ludzkie mózgi praktycz-
nie w każdej dziedzinie, w tym w kreatywności naukowej, ogólnej mądrości  
i umiejętnościach społecznych”. Systemy SI powinny być zatem prospołeczne. 

32 Por. N. Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford, 2014 [w:] Sztuczna 
inteligencja: bezpieczeństwo i zabezpieczenia / redakcja Roman V. Yampolskiy ; Bill Joy [i 10 po-
zostałych]; przekład Piotr Fabijańczyk na zlecenie Witkom Witold Sikorski, Warszawa, 2020.



64

SIMONE BARSZCZAK

Jednak już na etapie projektowania SI może dojść do niepożądanych skut-
ków. Hibbard w 2001r. zasugerował szkolenie prostego systemu uczenia się 
w celu rozpoznawania pozytywnych ludzkich emocji na podstawie wyrazu 
twarzy, tonów głosu i mowy ciała. „Superinteligentny” system SI może być  
w stanie a contrario wykryć reakcje negatywne, a to w połączeniu z dostępem 
do baz danych osobowych Big data, prowadzić może do wyparcia zasad prawa 
pracy oraz fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa na rzecz 
algorytmów.

Jaka jest na to recepta? Odpowiednią i realistyczną konstatacją będzie 
zatem stwierdzenie, że jedynym sposobem na niedopuszczenie do wymknię-
cia się z pod kontroli systemu SI albo jego niewłaściwego wykorzystania jest 
jego odpowiedzialne poznawanie i rozwijanie. Środkiem zapobiegającym tak-
że i w tym miejscu może być zatem powstanie procedur postępowania ze 
sztuczną inteligencją, a także kodeksów etyki dla projektantów algorytmów 
komputerowych.

Zdarzenie w postaci wystąpienia czarnego łabędzia jakim jest pande-
mia COVID-19 ma charakter nieodwracalny. Zrozumienie sposobu od-
działywania algorytmów oraz SI na nasze codzienne życie i przyjęcie odpo-
wiedniej polityki regulacji tego dyfuzyjnego zjawiska powinno mieć zatem 
kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia tego procesu w sposób odpowie-
dzialny, bezpieczny, racjonalny oraz priorytetowy. Z powyższej analizy wyni-
ka, że dehumanizacja jest elementem nieodzwonym postępu technologicznego  
w znaczeniu dosłownym. W historii rozwoju automatyzacji, rozwój nigdy nie 
charakteryzował się tak szerokim zakresem oddziaływania na rynek pracy i nie 
był tak dynamiczny, a jego skutki nie były tak doniosłe, na jakie obecnie się 
zapowiadają. Impuls w postaci wystąpienia pandemii COVID-19 nakierowu-
je bowiem na upowszechnienie się dostępnych systemów automatyzacyjnych 
i SI. 

Kultura pracy a rozwój technologiczny - wnioski

Podsumowując, zastanówmy się czy kultura pracy rezonuje na roz-
wój technologiczny. Ponieważ archetypy są dziedziczne, tak samo i kultura 
pracy, mimo swojej abstrakcyjnej natury bytu jest wszechobecna w naszym 
codziennym życiu i determinuje nasze działania chociażby poprzez kre-
owanie zwiększonej ilości wariantów w świadomości jednostek. Jest ona 
głęboko zakorzeniona, ponieważ jest zinternalizowana i każda posiada własny  
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zakres terytorialny, co wynika z procesu konformizacji kultury we względnie 
zamkniętych systemach zwanych społeczeństwami narodowymi.

Kultura pracy kreuje przede wszystkim podłoże dla procesu technologi-
zacji. Jeszcze parę lat temu podkreślano w opracowaniach, że “o powodzeniu 
gospodarki decydują w pierwszym rzędzie ludzie. Od nich zależy jakość i efek-
tywność pracy, pod warunkiem, że będą reprezentować właściwy dla gospo-
darki rynkowej etos pracy”.33 Aktualnie wpływ automatyzacji i robotyzacji  
a także algorytmizacji zwiększa się, wypierając stopniowo człowieka z niektó-
rych stanowisk na rynku pracy. To prowadzić powinno do konstatacji, że tam, 
gdzie na rynku do czynienia mamy z bytem ludzkim, tam etos pracy obecny  
w umyśle ludzkim odgrywa znaczącą rolę dla rozwoju gospodarczego34. Jedno-
cześnie warto zauważyć, że proces tworzenia przez człowieka narzędzi, które 
władne są wykonywać pracę bez odczuwania fizycznego zmęczenia, dokonują 
nieomylnych (pod warunkiem wyposażenia je w bezbłędny algorytm) analiz 
oraz mogących wziąć na siebie ryzyko np. rozbrojenia bomby, a przy tym są 
wolne od napływów naleciałości kulturowych mogących oddziaływać nega-
tywnie na produktywność przedsiębiorstwa. To może prowadzić do dwojakie-
go rodzaju skutków. Pierwszym z nich jest usprawnienie, a drugim zagrożenie.

Usprawnienie określonych dziedzin życia jest niewątpliwe. W niektó-
rych dziedzinach człowiek wykonuje pracę, gdyż automat nie jest w stanie 
go zastąpić. Zagrożenie jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i nie zawsze 
może być dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Najważniejszym zagrożeniem 
jest wzrost bezrobocia na stanowiskach, w których zastąpienie automatami  
i robotami jest opłacalne dla kierowników przedsiębiorstw (ponieważ redu-
kuje koszty zatrudnienia, zwiększa wydajność pracy i powoduje pozornie za-
żegnanie potencjalnych konfliktów na linii pracodawca-pracownik), ale nie 
oferuje lepszej usługi dla konsumenta końcowego. Takie zjawisko nie jest nie-
bezpieczne, dopóki jest zgodne z zasadami wolnego rynku i konkurencyjności. 
Problem może pojawić się wówczas, gdy względy redukcji kosztów przeważą 
nad wolą oferowania atrakcyjniejszego produktu (usługi) na skalę masową, lub 
zwyczajnie dojdzie do powstania karteli opartych na działaniu algorytmów. 
Niezbędne jest zatem zaprojektowanie i podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie ochrony takich jak procedury, kodeksy etyki, kodeksy dobrych 
praktyk, oświadczenia dotyczące wpływu i ochronę sygnalistów, mechani-
zmy zachęcające firmy do ujawnienia informacji dotyczących ich algorytmów,  

33 Jacher, W., Swadźba, UŚ (2002) Etos pracy w Polsce [w:] Mariański, J. (red.) Kondycja moral-
na społeczeństwa polskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 5.
34 Ibidem.
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a w razie znaczącego ich wpływu na ludzi – możliwość zażądania wyjaśnienia 
decyzji algorytmicznych.

Pamiętać też należy, że znajomość kultury wpływa na kreatywność.35 
Komputery charakteryzuje statyczność, gdyż nie potrafią się uczyć, a w koń-
cu brak im inteligencji emocjonalnej i umiejętności o charakterze miękkim.  
W postindustrialiźmie największe znaczenie ma nie tylko przetwarzanie in-
formacji, ale także jej wytworzenie oraz zdolność do bezpiecznego i odpowie-
dzialnego zaprojektowania algorytmu w oparciu o który zadziała narzędzie.
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Polish work culture against a comparative 
background. The COVID-19 pandemic as an impetus 

to social and legal changes

Abstract: The article analyzes the broadly understood Polish work cul-
ture, which will also be the central concept of this work. This culture 
has been compared to the Western European work ethic and other 
work cultures playing a significant role in societies around the world. 
The first part of the article attempts to characterize the Polish work 
culture in a sociological and historical context, and then compares  
it to other work cultures. Then, the legal regulations that affect the 
shaping and shaping of the work culture were analyzed. The next part 
attempts to predict the direction of the development of labor mar-
kets, taking into account the impact of the black swan in the form of 
the COVID-19 pandemic and the hypothetical precarization of labor 
law resulting from the robotization and computerization of positions.  
The analysis of the above-mentioned issues will be supplemented with 
a summary in which attempts were made to draw conclusions signifi-
cant for the future of labor law.

Keywords: work culture, COVID-19, robotization of positions, 
precarisation of work, social changes.
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Prawo do bycia offline, czyli próba 
utrzymania równowagi między 

życiem prywatnym i zawodowym 
w dobie pandemii COVID-19

Abstrakt: Rzeczywistość wywołana wszechobecną pandemią wirusa 
SARS-CoV-2 zmusiła  światowe społeczeństwo do przystosowania się 
do coraz szybciej pojawiających się zmian w codziennym funkcjono-
waniu. Zmiany te obejmują również przejście na zdalny tryb pracy, co 
z jednej strony pozwala na większą elastyczność i wykonywanie swoich 
obowiązków z domu, lecz z drugiej strony staje się polem do nadużyć 
ze strony pracodawcy i zaciera granicę między życiem zawodowym 
a prywatnym. Rezultatem obaw i zagrożeń związanych z pracą zdal-
ną jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 
r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline 
(2019/2181(INL)), będąca głównym punktem rozważań niniejszego 
artykułu, gdyż dokument ten jest pierwszą próbą uregulowania za-
gadnień związanych z ochroną pracowników poprzez zapewnienie im 

“prawa do odłączenia się” oraz ułatwienie zachowania “work-life balan-
ce” podczas pracy zdalnej. Podobne rozwiązania zostały przyjęte już  
w kilku europejskich krajach, m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech  
i Portugalii, a kontaktowanie się z pracownikiem poza jego godzina-
mi pracy w coraz większej ilości państw ma szansę na usankcjonowa-
nie przy zapewnieniu tym samym narzędzi do dochodzenia roszczeń  
z nieprzestrzegania zakazu kontaktu z pracownikiem poza jego godzi-
nami pracy. Dla odmiany, w Polsce pomimo trwającej już ponad 2 lata 
pandemii COVID-19, wciąż nie pojawiły się żadne regulacje pozwa-
lające na zapewnienie pracownikom “prawa do bycia offline”. Szansą 
na zmianę w tym aspekcie może być więc oddolna zmiana mentalności 

“stale dostępnego pracownika”, w celu ochrony zdrowia psychicznego 
zatrudnionych pracujących w systemie “home office”. Warto przyjrzeć 
się wszystkim obecnie znanym próbom uregulowania kwestii “prawa 
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do odłączenia się” podjętym za pomocą regulacji i wewnętrznych po-
lityk zarówno na poziomie całej Unii Europejskiej, jak i w poszcze-
gólnych jej państwach, by móc znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla 
ochrony praw pracowników wykonujących swe obowiązki zdalnie. 

Słowa kluczowe: Prawo do bycia offline, work-life balance, praca zdal-
na, prawo do odłączenia się

Zagadnienia wprowadzające

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przy możliwościach, jakie stwarza nam 
w dzisiejszym świecie wszechobecny rozwój technologii, stała się zjawiskiem 
przełomowym również w dziedzinie prawa pracy. Po raz pierwszy bowiem 
zaczęto na tak masową skalę, w tak szerokim przekroju poszczególnych za-
wodów, korzystać z możliwości pracy w systemie zdalnym. Z pewnością takie 
rozwiązanie w obecnej erze technologii było naszą jedyną możliwością utrzy-
mania większości sektorów gospodarki, usług oraz funkcjonowania urzędów, 
co stanowi pozytywny aspekt takiej zmiany formy wykonywania pracy. War-
to również jednak zdać sobie sprawę, że trwająca już od niemal 2 lat pande-
mia i wiążące się z nią konsekwencje dla naszego życia rodzinnego, zdrowia 
psychicznego1 i fizycznego nie są sprzyjające także w aspekcie, jakim jest życie 
zawodowe. 

Zgodnie z ogólnodostępnymi statystykami, w szczytowym momencie 
pandemii COVID-19 w Polsce pracę w systemie “home office” wykonywało 
ponad 3 miliony pracowników, co stanowiło około 20% wszystkich zatrud-
nionych w naszym kraju. Nigdy wcześniej aż tak wysoka liczba osób zatrud-
nionych nie pracowała w systemie zdalnym. Najwyższe wskaźniki pojawiły się 
w sektorze informacji i komunikacji, gdzie aż 80% pracowników wykonywało 
pracę zdalnie.2 W kolejnych miesiącach pandemii liczba ta spadła, jednak bio-
rąc pod uwagę informacje pochodzące od Głównego Urzędu Statystycznego, 
w I kwartale 2021 r. wciąż zdalnie pracowało 19,6% wszystkich pracujących, 
natomiast w II kwartale 16,9%. Odpowiednio 62,1% oraz 53,5% tych osób 

1 Na podstawie badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla plat 
formy ePsycholodzy.pl, https://www.prawo.pl/zdrowie/polacy-skarza-sie-ze-w-pandemii-po 
gorszylo-sie-ich-zdrowie,510162.html (dostęp: 13.03.2022 r.).
2  Na podstawie raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, https://kadry.infor.pl/
wiadomosci/5320586,Praca-zdalna-a-kolejne-fale-pandemii-RAPORT.html (dostęp: 13.03. 
2022 r.).
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pracowało zdalnie ze względu na sytuację związaną z obostrzeniami spowodo-
wanymi pandemią.3

Z kolei badania przeprowadzone na skalę całej Unii Europejskiej poka-
zują, że w systemie “home office” pracowało w 2020 r. 12,3% zatrudnionych. 
Najwyższy wskaźnik osiągnięty został w Finlandii - 25,1%, a najniższy w Buł-
garii - 1,2%.4 Warto również dodać, że opracowanie na podstawie danych 
Eurofundu pozwala na stwierdzenie, że wiosną 2021 r. aż 16% obywateli 
Unii Europejskiej chciałoby pracować codziennie w formie zdalnej nawet 
po zakończeniu pandemii, a 31% chciałoby mieć taką możliwość kilka razy  
w tygodniu.5

Przede wszystkim, należy też wspomnieć, że panująca już dziś kultu-
ra pracy zdalnej nie jest jedynie sprzyjającą możliwością połączenia swoich 
obowiązków domowych i prywatnych z wykonywaniem zadań pracownika.  
Łatwiejszy dostęp do tychże zadań oraz możliwość niemal ciągłej obecności 
w wirtualnym miejscu pracy sprawia, że “work-life balance” nie zawsze może 
być zachowany. Praca z domu, z wykorzystaniem własnego sprzętu elektro-
nicznego, w dogodnym dla nas miejscu z jednej strony może prowadzić do 
nadużyć ze strony pracownika ze względu na mniejsze możliwości kontroli 
efektywności oraz tego, co w danym momencie on robi, ale z drugiej stro-
ny otwiera także pole do niepożądanych zachowań po stronie pracodawcy.  
Takimi zachowaniami może być m.in. kontaktowanie się z pracownikiem poza 
ustalonymi godzinami pracy, “nadpołączenia”6, wymaganie ciągłej dostępno-
ści telefonicznej lub za pomocą komunikatorów, czy nawet “cyber-bullying”7. 
Oczywiście możliwość pracy w systemie “home office” pozwala pracownikowi 
na skrócenie czasu dojazdu, nie naraża go na zakażenie wirusem lub innymi 
chorobami w przestrzeni publicznej, czy też daje szansę na poświęcenie czasu 
m.in. opiece nad dziećmi i spędzaniu większej ilości czasu z bliskimi. Z dru-
giej strony mamy do czynienia właśnie z wyżej wspomnianymi potencjalnymi 
nadużyciami pracodawcy oraz przede wszystkim ze wzrastającym poczuciem 

3 Na podstawie “Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2021roku (dane wstępne)” 
opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny, https://www.prawo.pl/kadry/ile-osob-praco 
walo-zdalnie-w-ii-kwartale-2021-roku-dane-gus,510193.html (dostęp: 13.03.2022 r.).
4 Na podstawie badania przeprowadzonego przez Eurostat, https://www.money.pl/gospo 
darka/praca-zdalna-w-polsce-tak-wypadamy-na-tle-ue-6640963197422368a.html (dostęp: 13. 
03.2022 r.).
5 Na podstawie badania przeprowadzonego przez Eurofund, https://kadry.infor.pl/wiado 
mosci/5320586,Praca-zdalna-a-kolejne-fale-pandemii-RAPORT.html (dostęp: 13.03.2022 r.)
6 https://sprm.org.pl/aktualnosci/ochrona-danych-osobowych/molestowanie-i-mobbowanie-

-on-line-2 (dostęp: 13.03.2022 r.).
7 Ibidem.
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izolacji i utratą umiejętności oddzielenia życia zawodowego od prywatnego, 
gdyż przed domowym stanowiskiem pracy jej czas oraz inne czynności życio-
we zaczynają zlewać się w jedną całość, co jest szczególnie niekorzystne dla 
równowagi zdrowia psychicznego pracowników.

Jednak warto podkreślić, że negatywny wpływ nowych technologii i wy-
korzystywania ich w pracy jest w dzisiejszym świecie już coraz częściej zauwa-
żalny. Podniósł to m.in. Parlament Europejski w rezolucji z dnia 21 stycznia 
2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline 
(2019/2181(INL)), która stanie się centralnym punktem odniesienia niniej-
szej pracy, gdyż stanowi pierwsze oficjalne odniesienie się do kwestii ochrony 
pracownika w warunkach pracy zdalnej i jest reakcją na potencjalne zagroże-
nia dla zdrowia psychicznego w tym zakresie, a także próbą ich zapobiegnięciu.

Podstawowe definicje

Zanim jednak przejdziemy do pochylenia się nad konkretnymi doku-
mentami odnoszącymi się do “prawa do bycia offline” zwanego również “pra-
wem do odłączenia się” lub “prawem do rozłączenia się”, należy się przyjrzeć 
poszczególnym elementom wchodzącym w zakres zagadnienia niniejszego 
artykułu. 

Praca zdalna

Przede wszystkim, należy zacząć od wyjaśnienia, czym właściwie jest pra-
ca zdalna. Jeżeli chodzi o polskie regulacje, to zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umo-
wie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną. Tak 
rozumianej pracy zdalnej nie można mylić jednak z telepracą, która to jest 
uregulowana w art. 67 ind. 5 par. 1 kodeksu pracy i stanowi formę regular-
nego wykonywania pracy poza zakładem pracy. Z telepracą łączy się również 
przekazywanie wyników pracy poprzez wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej, co nie jest obligatoryjne w przypadku pracy zdalnej. Kolejne 
różnice między telepracą a pracą zdalną zostaną omówione w dalszej części 
niniejszego artykułu.
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Praca zdalna to, najogólniej mówiąc, praca wykonywana w dowolnej od-
ległości od miejsca, w którym oczekuje się na efekty tej pracy lub gdzie byłaby 
wykonywana w ramach tradycyjnego systemu zatrudnienia, przy użyciu do-
stępnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych.8

Coraz częściej używany zwrot “home office” również nie jest pracą zdalną, 
lecz wykonywaniem pracy poza zakładem pracy w sposób okazjonalny, który 
wymaga zgody obu stron stosunku pracy. 

Sama praca zdalna powinna być formą o charakterze wyjątkowym, zo-
stać wprowadzona na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy na 
oznaczony czas i realizować określony cel o charakterze publicznym. 

Z kolei z perspektywy regulacji ponadkrajowych warto dodać, że Komi-
sja Europejska definiuje pracę zdalną jako metodę organizowania i wykony-
wania pracy, podczas której pracownik pracuje poza zatrudniającą go firmą 
przez pewną część swojego czasu pracy, dostarczając jej rezultaty przy użyciu 
technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych.9 Powyż-
sze stanowi podkreślenie aspektu organizacyjnego takiej formy wykonywania 
pracy. 

Prawo do bycia offline

Skoro znajoma już jest sama definicja pracy zdalnej, warto w tym miej-
scu zastanowić się, czym właściwie jest w takim razie prawo do bycia offline, 
stanowiące przecież centralny punkt rozważań. Zgodnie z treścią rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. zawierająca zalecenia 
dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL) jest ono 
podstawowym prawem nierozerwalnie związanym z nowymi wzorcami pracy  
w nowej erze cyfrowej10 i należy postrzegać je jako ważny instrument polityki 
społecznej na szczeblu unijnym w celu zapewnienia ochrony praw wszystkich 
pracowników. 

Prawo do bycia offline zostało również zdefiniowane w art. 2 pkt 1 tekstu 
proponowanego wniosku ustawodawczego będącego dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie prawa do bycia offline jako nieangażowa-
nie się poza czasem pracy w zadania związane z pracą i nieuczestniczenie  

8 T. Zalega,  Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej, Nowe Życie Gospodarcze, 2003,  
nr 5, s. 41,; E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa, 2006, s. 55
9 https://e-pasje.pl/praca-zdalna-co-to-znaczy-wady-i-zalety-pracy-na-odleglosc/ (dostęp: 13. 
03.2022 r.)
10 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), motyw H treści rezolucji
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w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych, bezpośrednio lub pośrednio.11 
Z koeli w motywie 1012 preambuły do wyżej wskazanego projektu dyrekty-
wy wskazuje się jeszcze szerzej, że prawo do bycia offline obejmuje również 
prawo do nieuczestniczenia w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych, 
takich jak rozmowy telefoniczne, e-maile lub inne wiadomości, a co za tym 
idzie możliwość wyłączania narzędzi służących do pracy i nieodpowiadania 
na polecenia pracodawców poza czasem pracy, bez ryzyka działań bycia pena-
lizowanym przez pracodawcę i dyskryminowanym w stosunku do faworyzo-
wanych pracowników wykonujących swoją pracę zdalną poza jej określonym 
wymiarem czasowym. 

Zaproponowana w tym projekcie definicja obejmuje nieangażowanie się 
poza czasem pracy w zadania związane z pracą i nieuczestniczenie w komu-
nikacji za pomocą narzędzi cyfrowych, bezpośrednio lub pośrednio. Czasem 
pracy jest w tym wypadku okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do  
dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, 
zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową, co odpowiada definicji 
zawartej w dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 roku dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy 
(Dz.Urz. UE L 2003, nr 299/9).13

Z kolei w dokumencie roboczym Eurofound The Right to Disconnect in 
the 27 EU Member States wskazano, że prawo do bycia offline może być ro-
zumiane po pierwsze jako uprawnienie pracownika do powstrzymania się od 
pracy poza czasem pracy za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, a po drugie 
jako obowiązek pracodawcy zapewnienia, że pracownicy nie będą pracować 
w czasie odpoczynku i urlopu14, co może być rozumiane właśnie jako wyżej 
wspomniane już sformułowanie “prawa do bycia odłączonym”.

Work-life balance

Ostatnią z definicji szeroko używanych w niniejszym artykule jest 
“work-life balance”. Nie jest to co prawda zwrot prawniczy, jednak poję-
cie to jest szczególnie ważne w kontekście prawa do bycia offline oraz re-
zolucji (2019/2181(INL)). “Work-life balance”, najprościej ujmując, jest 

11 Ibidem, załącznik: art. 2 pkt 1.
12 Ibidem, załącznik: motyw 10 preambuły projektu dyrektywy.
13 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. doty-
cząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, art. 2 pkt 1.
14 Oscar Vargas-Llave, Tina Weber and Matteo Avogaro, Right to disconnect in the 27 EU 
Member States, 2020, s. 1.
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umiejętnością połączenia pracy oraz innych sfer życia człowieka (m.in. dom, 
rodzina, aktywność społeczna, własne zainteresowania).15 Osiągnięcie rów-
nowagi tych sfer jest możliwe tylko wtedy, gdy praca nie zawłaszcza życia 
osobistego oraz gdy nie funkcjonuje ono kosztem pracy. Sam zamysł idei 

“work-life balance” narodził się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80. 
XX wieku, a badania dowodzą, że dla 42% pracowników w Polsce i 56% na 
świecie zamysł “work-life balance” ma o wiele większe znaczenie od zarobków 
i awansów.16

Prawo do bycia offline  
w świetle przepisów unijnych

Jak już zostało wspomniane, tak naprawdę pierwszym i jedynym do tej 
pory dokumentem unijnym tak kompleksowo regulującym kwestię praw pra-
cowników wykonujących pracę zdalną oraz dbałości o ich zdrowie psychiczne, 
jest rezolucja z dnia 21 stycznia 2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji 
w sprawie prawa do bycia offline 2019/2181(INL). Warto jednak przypo-
mnieć, że sam Parlament Europejski nie ma uprawnień prawodawczych17,  
a jego rezolucja nie ma wiążącego charakteru. Traktat o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej przyznaje za to Parlamentowi Europejskiemu prawo do żą-
dania od Komisji Europejskiej przedstawienia propozycji dotyczących spraw 
wymagających, jego zdaniem, wydania aktu unijnego, co nazywane jest rów-
nież pośrednią inicjatywą legislacyjną. W rezolucji 2019/2181(INL) wezwano 
Komisję Europejską do ocenienia ryzyka związanego z brakiem ochrony bycia 
offline poza godzinami pracy i zajęcia się tym problemem. 

Jest to oczywiście na razie wstępny etap zmian i prac w tym zakre-
sie, jednak co warto podkreślić, również pierwszy krok instytucji unijnych  
w kwestii zapewnienia pracownikom prawa do zachowania “work-life balan-
ce”. Kolejnym krokiem może być dyrektywa wdrażająca regulację zapropo-
nowaną przez Parlament Europejski. Wydaje się, że krok ten może zostać już  
w najbliższym czasie podjęty, gdyż nawet bez wiążącego charakteru obec-
nych zaleceń poszczególne państwa Unii Europejskiej wdrażają do swoich 

15 W. Leoński, Work-life balance jako praktyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, 
Toruń, 2015, s. 2.
16 Na podstawie badania ukazanego w sprawozdaniu Workers Preferences and Workplace Abi-
lity, Kelly Services, 2014, Workers Preferences and Workplace Agility, Kelly Global Workforce 
Index.
17 M. Górka [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, 
Warszawa, 2017, s. 152.
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systemów prawnych przepisy chroniące pracowników przed zachowaniami 
pracodawcy naruszającymi ich prawo do odłączenia się po wykonaniu pracy 
zdalnej. Jednak w przypadku uchwalenia dyrektywy, państwa członkowskie 
będą związane18 jej celem, a zakres metody i formy osiągnięcia rezultatu pozo-
stanie do swobodnego wyboru przez państwa członkowskie. 

Motywy rezolucji

Warto również w tym miejscu przyjrzeć się treści rezolucji Parlamentu 
Europejskiego 2019/2181(INL) zaczynając od jej motywów wskazanych na 
początku dokumentu. Pierwszym z motywów jest brak szczegółowych praw 
w Unii Europejskiej, które dotyczyłyby prawa pracownika do wyłączenia na-
rzędzi cyfrowych do celów zawodowych.19 Rzeczywiście, pomimo ogromnego 
rozwoju technologii informatycznych oraz informacyjno-komunikacyjnych 
nie zostały podjęte do tej pory żadne działania prawne ze strony Unii Euro-
pejskiej, czy też jej państw członkowskich, by uregulować prawa pracownika 
używającego takich narzędzi cyfrowych do celów pracy zawodowej. 

W dalszej części motywów możemy odczytać, że warto mieć na uwadze 
fakt, iż cyfryzacja i odpowiednie wykorzystanie narzędzi cyfrowych przyniosły 
wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Takimi ko-
rzyściami są m.in. elastyczność, niezależność oraz równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym i ułatwienia natury komunikacyjnej.20 Po drugiej 
stronie, jak już zresztą zostało wyżej w niniejszym artykule wspomniane, kry-
ją się zagrożenia wydłużenia czasu pracy oraz utraty granicy właśnie między 
życiem zawodowym a prywatnym. Coraz częściej również zauważa się, że ży-
jemy w czasach kultury “stale osiągalnego” i “zawsze dostępnego” pracownika, 
co wpływa negatywnie przede wszystkim na ich zdrowie psychiczne.21 Podsta-
wą transformacji cyfrowej powinno być więc przede wszystkim poszanowanie 
praw człowieka i pracownika. 

Poza motywami stawiającymi nacisk głównie na zdrowie psychiczne 
oraz ochronę życia prywatnego warto mieć również na uwadze zagrożenia dla 
zdrowia w sensie fizycznym, gdyż długotrwała praca zdalna z wykorzystaniem 

18 W. Czapliński, Typologia aktów wtórnych [w:] Znaczenie Orzecznictwa Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w procesie rozwoju prawa europejskiego, Warszawa, 2021, 4.2.2.
19 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), motyw A treści rezolucji.
20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), motyw B treści rezolucji.
21 Ibidem, motyw C treści rezolucji.
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komputera prowadzi do napięć mięśniowych oraz urazów i nieprawidłowej 
pracy kręgosłupa.22 Innymi jednostkami chorobowymi mogą być również 
bezsenność i depresja. Podkreślono również, że “według WHO ponad 300 
milionów osób na świecie cierpi na depresję oraz typowe zaburzenia psychicz-
ne związane z pracą i że co roku u 38,2 % ludności Unii stwierdza się zabu-
rzenia psychiczne”. Są to niepokojąco wysokie liczby, zatem państwa człon-
kowskie oraz instytucje unijne powinny znaleźć rozwiązanie prawne, które 
zapobiegnie ich wzrostowi, który podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2 
jeszcze bardziej się nasilił. 

Parlament Europejski w motywach rezolucji przytoczył również inne ba-
dania, które dowodzą, że “ponad jedna trzecia pracowników Unii rozpoczęła 
w czasie lockdownu pracę z domu w porównaniu z 5% osób, które zazwyczaj 
pracowały w ten sposób, oraz że odnotowano znaczny wzrost wykorzystania 
narzędzi cyfrowych do celów zawodowych”. Według Eurofundu z kolei 27% 
osób pracujących z domu potwierdziło pracę w czasie wolnym, aby podołać 
obciążeniu pracą.23

Szczególnie narażone na skutki kryzysu spowodowanego wciąż trwającą 
pandemią narażone są kobiety, które w niektórych państwach dalej pełnią 
tradycyjną rolę i wychowanie dzieci w połączeniu z nadgodzinową pracą zdal-
ną może bardzo negatywnie wpłynąć na ich zdrowie psychiczne i codzienne 
funkcjonowanie, zatem Parlament Europejski proponuje również uwzględnić 
problematykę płci, stanowiąc o prawie do bycia offline.24

Na sam koniec prawo do bycia offline zostało uznane za podstawowe25  
i nierozerwalnie związane z nowymi wzorcami pracy w nowej erze cyfrowej, 
co prowadzi do wniosku, że należy je zacząć postrzegać jako ważny instrument 
w unijnej polityce społecznej. W ostatnich zdaniach motywów został wska-
zany art. 8 EKPC oraz rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady UE 
2016/679 (RODO) w kontekście gwarancji otrzymania przez pracowników 
odpowiednich informacji oraz jak najmniej inwazyjnych metod korzystania  
z ich danych osobowych.26

22 Ibidem, motyw E treści rezolucji.
23 Na podstawie badania przeprowadzonego przez Eurofund, https://www.eurofound.europa.
eu/publications/blog/covid-19-unleashed-the-potential-for-telework-how-are-workers-coping, 
(dostęp: 13.03.2022 r.).
24 Ibidem, motyw G treści rezolucji.
25 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), motyw H treści rezolucji.
26 Ibidem, motyw I treści rezolucji.
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Treść rezolucji

Jeszcze ważniejszą kwestią od wyżej przytoczonych motywów rezolucji, 
na które powołał się Parlament Europejski, jest oczywiście jej treść, ujęta  
w 28 punktach stanowiących esencję omawianego w niniejszym artykule 
dokumentu. Twórcy rezolucji podeszli do potrzeby wprowadzenia prawa do 
bycia offline w bardzo kompleksowy sposób, o czym świadczą niżej przedsta-
wione propozycje rozwiązań. 

Na początku podkreślono, iż narzędzia cyfrowe mają pozytywny wpływ 
na elastyczność czasu, miejsca oraz sposobu wykonywania pracy, jednak ze 
względu na różne potrzeby pracowników w zakresie łączenia obowiązków za-
wodowych z życiem prywatnym przy wykonywania pracy zdalnej  konieczne 
jest opracowanie jasnych ram, które chroniłyby prawa pracownicze w aspek-
cie pracy zdalnej.27 Jednym z głównych powodów, dla których takie opraco-
wanie jest na obecnym etapie niezbędne, jest negatywny wpływ oczekiwania 
stałej łączności pracowników na ich możliwości zachowania “work-life balan-
ce” oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.28

Rozwiązaniem na wyżej przedstawione zagrożenia może być wprowadze-
nie rejestrowania czasu pracy w celu przestrzegania umownych godzin pracy 
i limitów ustalonych w ustawodawstwach poszczególnych państw.29 Obec-
nie takie wymogi nie są powszechnie przyjęte, funkcjonują sprawnie jedynie  
w państwach, które przyjęły już przepisy pozwalające pracownikom na ochro-
nę prawa do bycia offline, tj. m.in. we Francji, w Hiszpanii czy w Portugalii. 
Coraz częściej znaleźć można również dowody na to, że określone godziny 
pracy, “work-life balance”, elastyczność w organizacji czasu pracy oraz środki 
mające na celu poprawę samopoczucia psychicznego pracowników wpływa-
ją pozytywnie na ich zdrowie, zwiększają wydajność, zmniejszają zmęczenie  
i stres oraz absencję w miejscu pracy.30 Unikanie naruszeń praw pracowni-
czych jest oczywiście kwestią kluczową do zapewnienia właściwych warunków 
pracy, również w dobie pandemii powodującej konieczność wykonywania 
pracy zdalnej dla coraz szerszego grona pracowników.31

27 Ibidem, pkt 1 treści rezolucji.
28 Ibidem, pkt 2 treści rezolucji.
29 Ibidem, pkt 3 treści rezolucji.
30 Na podstawie oceny europejskiej wartości dodanej przeprowadzonej przez Dział ds. Eu-
ropejskiej Wartości Dodanej Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) zatytułowanej  

„The right to disconnect” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642847/
EPRS_BRI(2020)642847_EN.pdf (dostęp: 13.03.2022 r.).
31 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)),  pkt 5 treści rezolucji.
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Nadużywanie czasu wolnego od pracy oraz zwiększanie liczby nadgodzin 
obarczone jest ryzykiem problemów psychospołecznych, wypalenia zawodo-
wego oraz prowadzić do trwałych negatywnych konsekwencji dla zdrowia 
zatrudnionych.32 W tym miejscu warto odnieść się do kolejnego przytoczo-
nego w rezolucji badania. Ustalenia Eurofundu pokazały, że “w porównaniu 
z osobami pracującymi w siedzibie pracodawcy osoby regularnie wykonujące 
pracę z domu są ponad dwukrotnie bardziej narażone na pracę przekraczającą 
przewidziane w prawie unijnym maksimum 48 godzin tygodniowo i odpo-
czynek krótszy niż 11 godzin pomiędzy dniami roboczymi”. “Prawie 30 % 
takich telepracowników sygnalizuje pracę w czasie wolnym każdego dnia lub 
kilka razy w tygodniu w porównaniu z mniej niż 5 % pracowników „biuro-
wych”.33 Prowadzi to do wniosku, iż ryzyko naruszeń praw pracownika oraz 
jego prawa do życia prywatnego poza pracą wyraźnie wzrasta w warunkach 
pracy zdalnej i tym bardziej konieczne jest zaprzestanie takich procederów. 
Ryzyko negatywnych skutków jest tym wyższe, im częściej praca nie jest zwią-
zana z konkretnym miejscem, umożliwiona jest stała łączność z nią oraz tym 
samym przenika ona do życia prywatnego pracownika.34 Pozytywną z kolei 
rolę w zapobieganiu wyżej opisanym zjawiskom mogłyby pełnić komisje ds. 
zdrowia i bezpieczeństwa stworzone przez partnerów społecznych.35

Należy również przypomnieć, że w świetle obowiązującego orzecznic-
twa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie istnieje wymóg stałej 
dostępności pracownika dla pracodawcy. Pracownik nie jest w żaden sposób 
zobowiązany do pozostawania do dyspozycji pracodawcy w czasie wolnym.36 
W kolejnych punktach rezolucji Parlament Europejski skierował do Komisji 
Europejskiej wezwanie do oceny ryzyka wynikającego z braku ochrony pra-
wa do bycia offline, a także dokonania dogłębnej i właściwej oceny potrzeb 
i różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami zatrudniającymi pracowników, 
natomiast do państw członkowskich oraz pracodawców zapewnienie informa-
cji na temat prawa bycia offline i korzystania z niego pracownikom. Komisja 
została wezwana również do przedstawienia ram prawnych pozwalających na 
ustalenie minimalnych wymogów organizacji i regulacji pracy zdalnej w całej 
Unii Europejskiej.37 Niezbędne w tym celu jest doprecyzowanie warunków 

32 Ibidem, pkt 6 treści rezolucji.
33 Ibidem, pkt 7 treści rezolucji.
34 Ibidem, pkt 8 treści rezolucji.
35 Ibidem, pkt 9 treści rezolucji.
36 Ibidem, pkt 10 treści rezolucji.
37 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)),, pkt 11 i 14 treści rezolucji.



80

URSZULA FURGAŁ

pracy, korzystania ze sprzętu oraz standardów odpowiadających tym, którymi 
objęci są pracownicy wykonujący swe obowiązki zawodowe stacjonarnie. 

W wypadku przyjęcia proponowanej dyrektywy nie można zapomnieć 
o ujętych już wymogach m.in. w dyrektywie 2003/88/WE38 dotyczącej nie-
których aspektów organizacji czasu pracy, w szczególności w sprawie prawa 
do corocznego płatnego urlopu, w dyrektywie (UE) 2019/115239 w spra-
wie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, w dyrektywie (UE) 
2019/115840 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów, a także w dyrektywie Rady 89/391/EWG41 w sprawie 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Wymogi te powinny być uszczegó-
łowione i uwzględnione w kontekście wymiaru czasu pracy oraz odpoczyn-
ku, a także uzupełnione o prawidłową transpozycję, wdrażanie i stosowanie  
w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.42

Prawo do bycia offline powinno się wyrażać w szczególności w powstrzy-
maniu się pracowników od angażowania się w zadania związane z pracą oraz 
uczestniczenia w rozmowach telefonicznych, odpowiadania na wiadomości 
e-mail, SMS-y oraz inne wiadomości wysłane za pomocą komunikatorów,  
a związane z pracą poza jej ustalonym czasem. Prawo do ignorowania takich 
połączeń czy wiadomości pracownik powinien mieć zawsze poza czasem pra-
cy, w tym podczas okresów odpoczynku, w dni ustawowo wolne od pracy, 
podczas urlopu, także macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego oraz 
w żadnym wypadku takie ignorowanie nie może łączyć się z negatywnymi 
konsekwencjami.43 Planowanie czasu pracy powinno również uwzględniać 
możliwość opieki nad dziećmi oraz innymi członkami rodzinny, a łączność  
z miejscem pracy lub jej brak poza ustalonymi godzinami nie może łączyć się 
z jakąkolwiek formą dyskryminacji przy rekrutacji lub awansie pracownika na 
wyższe stanowisko.

38 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. doty-
cząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r.  
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. 
w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.
41 Dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (tzw. dyrektywa ramowa) z dnia 12 czerwca 
1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników w miejscu pracy.
42 Ibidem, pkt 15 treści rezolucji.
43 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)),, pkt 16 treści rezolucji.
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W rezolucji ujęty został również aspekt sztucznej inteligencji i innych 
nowych możliwości technologicznych, które w żadnym wypadku nie po-
winny prowadzić do naruszeń prywatności pracowników oraz nielegalnego 
gromadzenia ich danych osobowych, nadzoru nad nimi i monitorowania ich. 
Narzędzia takie, jak monitoring powinny być używane jedynie, gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne oraz zapewniać pracownikom prawo do prywat-
ności. Należy również szkolić pracowników w kwestii ochrony danych osobo-
wych oraz pozytywnych i negatywnych konsekwencji związanych z rozwojem 
technologii.44

Prawo do bycia offline powinno być aktywnie i skutecznie promowane 
przez Komisję Europejską, państwa członkowskie oraz pracodawców za po-
mocą kampanii i szkoleń podkreślających racjonalne i bezpieczne dla zdrowia 
psychicznego korzystanie z narzędzi cyfrowych.45 Pracownicy powinni być 
także informowani o warunkach pracy, by móc korzystać ze swojego prawa do 
bycia offline, natomiast samo to prawo powinno być pisemnie zakomuniko-
wane pracownikowi, razem z narzędziami monitorowania, nadzoru oraz reje-
strowania czasu pracy, a także oceną bezpieczeństwa, higieny pracy i środków 
ochrony przed niekorzystnym traktowaniem.46 Państwa członkowskie zostały 
natomiast w rezolucji wezwane o ochronę pracowników powołujących się 
na prawo do bycia offline przed jakąkolwiek wiktymizacją i wykluczeniem.  
W tym celu konieczne jest również powstanie mechanizmów rozpatrujących 
skargi i naruszenia tego prawa.47

Warto dodać, że w świetle treści rezolucji prawo do bycia offline po-
winno być zapewnione również poza samymi zadaniami związanymi z wy-
konywaniem pracy zawodowej i obejmować również kształcenie i szkolenia 
zawodowe odbywające się w formie zdalnej. Takie aktywności także mają być 
zaliczane do pracy i nie mogą odbywać się poza jej godzinami, czy też w dni od 
niej wolne, chyba że wiąże się to z odpowiednią rekompensatą dla pracownika, 
który na doskonalenie swoich umiejętności wymagane przez pracodawcę po-
święca czas poza ustalonymi w umowie godzinami pracy.48 Również szkolenia 
indywidualne, już niezwiązane z obowiązkami na danym stanowisku powinny 
być wspierane przez pracodawcę. Szczególne znaczenie mają szkolenia rozwi-
jające umiejętności informatyczne i pozwalające na inkluzywność w dostępie 

44 Ibidem, pkt 17 treści rezolucji.
45 Ibidem, pkt 19 treści rezolucji.
46 Ibidem, pkt 20 treści rezolucji.
47 Ibidem, pkt 22 treści rezolucji.
48 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), pkt 23 treści rezolucji.
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do nowych technologii, mając na uwadze pracowników z niepełnosprawno-
ściami oraz w starszym wieku.49

W ostatnich punktach rezolucji Parlament Europejski wezwał Komisję 
Europejską do włączenia prawa do bycia offline do swej nowej strategii w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stworzenia w ramach tego nowych 
środków i działań psychospołecznych.50 

Propozycja brzmienia dyrektywy

Po przytoczeniu ogólnych kwestii inspirujących Parlament Europejski 
do stworzenia rezolucji będącej centralnym punktem rozważań, a także naj-
ważniejszych jej punktów, założeń i obowiązków z niej wynikających, należy 
spojrzeć na tekst proponowanego tekstu ustawodawczego, który ostatecznie 
miałby zostać przyjęty jako dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady UE 
w sprawie prawa do bycia offline. Tekst ten stanowi załącznik do wyżej już 
omówionej rezolucji i składa się z 14 artykułów, które zostaną poniżej pokrót-
ce omówione. 

Jeżeli chodzi o przedmiot proponowanej dyrektywy, to określa ona mi-
nimalne wymogi umożliwiające pracownikom wykorzystanie prawa do bycia 
offline oraz przestrzegania przez pracodawców tego prawa. Wymogi te mia-
łyby być zastosowane do wszystkich branż sektora zarówno publicznego, jak 
i prywatnego. Również w kwestii pracowników nie istniałoby żadne różnico-
wanie ich w zależności od stanowiska i formy pracy.51

Bycie offline w świetle proponowanej dyrektywy oznaczałoby “nieanga-
żowanie się poza czasem pracy w zadania związane z pracą i nieuczestnicze-
nie w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych”. Państwa członkowskie 
z kolei będą miały na celu dopilnowanie wprowadzenia przez pracodawców 
systemów umożliwiających pomiar czasu pracy, zachowując przy tym prawo 
pracownika do prywatności i ochrony danych osobowych. Rejestr taki byłby 
dostępny dla pracowników.52

Jeżeli chodzi o środki wdrażania prawa do bycia offline, to państwa 
członkowskie powinny wymagać od pracodawców praktycznych ustaleń do-
tyczących wyłączania narzędzi cyfrowych do celów zawodowych, systemów 
pomiaru czasu pracy, oceny bezpieczeństwa i higieny, kryteriów stosowania 

49 Ibidem, pkt 24 treści rezolucji.
50 Ibidem, pkt 25 treści rezolucji.
51 Ibidem, załącznik: art. 1 pkt 1.
52 Ibidem, załącznik: art. 2 pkt 1 oraz art. 3 pkt 2.
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.przez pracodawców odstępstw od wymogu wdrożenia prawa pracowników do 
bycia offline oraz w takim przypadku kryteriów ustalania wysokości rekom-
pensaty za pracę wykonywaną poza czasem pracy oraz środki uświadamiające 
pracowników o warunkach pracy zgodnie z prawem do bycia offline.53 

Bardzo ważnym aspektem w przypadku przyjęcia proponowanej dyrek-
tywy będzie również ochrona pracowników przed niekorzystnym traktowa-
niem ze względu na wykonywanie przez nich prawa do bycia offline. Państwa 
członkowskie w takim przypadku będą musiały zagwarantować pracownikom 
ochronę przed taką dyskryminacją i ewentualnymi zwolnieniami, a także pra-
wo do dochodzenia roszczeń z naruszenia prawa do bycia offline.54 Z kolei 
pracodawcy będą musieli przekazywać pracownikom informacje na temat po-
wyższego prawa obejmujące co najmniej praktyczne ustalenia dotyczące wyłą-
czania narzędzi cyfrowych wykorzystywanych do celów zawodowych, system 
pomiaru czasu pracy, oceny bezpieczeństwa, higieny pracy oraz zagrożeń psy-
chospołecznych w odniesieniu do prawa do bycia offline, kryteriów stosowa-
nia przez pracodawców odstępstw od wymogów wdrożenia tego prawa oraz 
rekompensaty, środków uświadamiających pracowników o ich prawie, środ-
kach ochrony przed niewłaściwym traktowaniem oraz środkach wdrażania 
pracowników do dochodzenia wyżej wspomnianych roszczeń za naruszenie 
prawa do bycia offline.55

Ważną, a dla pracodawców wręcz najważniejszą kwestią wynikającą  
z zaproponowanego w rezolucji tekstu dyrektywy będą z pewnością sankcje56, 
które ustanowiłyby państwa członkowskie za naruszenie przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie dyrektywy, jednak sama dyrektywa nie może być 
podstawą do obniżenia poziomu ochrony przyznanej już wcześniej pracow-
nikom w państwach członkowskich, nie ma również wpływu na stanowienie 
przepisów korzystniejszych dla pracowników oraz nie narusza praw wynika-
jących z innych aktów prawnych Unii Europejskiej.57 Ostatnie proponowane 
artykuły stanowią o ocenie, przeglądzie i transpozycji prawa do bycia online,58 
co jest obecnie na razie tematem dość abstrakcyjnym, gdyż wciąż nie wia-
domo, kiedy wyżej omówiona dyrektywa miałaby wejść w życie. Być może 
za jakiś czas to same państwa członkowskie stworzą swoje prawa, które będą 

53 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), załącznik: art. 4 pkt 1.
54 Ibidem, załącznik: art. 5 pkt 1-3.
55 Ibidem, załącznik: art. 7.
56 Ibidem, załącznik: art. 8.
57 Ibidem, załącznik: art. 9.
58 Ibidem, załącznik: art. 10-11.
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zapewniać pracownikom tożsame z proponowanymi w rezolucji i dyrektywie 
rozwiązania.

Prawo do bycia offline w świetle przepisów 
obowiązujących w poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej 

Pomimo niewiążącego charakteru rezolucji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 21 stycznia 2021 r. zawierającej zalecenia dla Komisji 
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL), niektóre państwa 
członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły do swoich systemów 
prawnych rozwiązania, które mają na celu poprawienie sytuacji pra-
cowników wykonujących swoją pracę zdalnie, w świetle zmian, jakie 
wprowadziła w tym zakresie pandemia wirusa SARS-CoV-2. Poniżej 
przedstawione zostały najważniejsze aspekty uregulowania tzw. prawa 
do bycia offline w poszczególnych ustawodawstwach krajowych.

Portugalia

W Portugalii od 5 listopada 2021 r. obowiązuje prawo w postaci 
ustawy, zgodnie z którym pracodawca ponosi konsekwencje finansowe 
za kontaktowaniem się ze swoim pracownikiem poza godzinami pracy, 
co w praktyce oznacza zakaz kontaktu z pracownikiem poza czasem, 
gdy wykonuje on obowiązki zawodowe. W praktyce oznacza to zakaz 
m.in. wysyłania SMS-ów i e-maili do pracowników poza ich godzinami 
pracy, a przepisy te nazwane zostały “prawem do odpoczynku”, które 
zagwarantuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, 
czyli tzw. “work-life balance”. Kary będą obejmować spółki zatrudnia-
jące minimum 10 osób, jeżeli w godzinach odpoczynku pracownika 
będą próbowały nawiązać z nim kontakt.59 

Z kolei dla pracowników będących rodzicami wprowadzono jesz-
cze jedno korzystne rozwiązanie, w związku z którym będą oni mogli 
pracować z domu przez nieokreślony czas nawet bez uzyskania uprzed-
nio zgody pracodawcy aż do czasu, gdy dziecko ukończy 8 lat.60 Oprócz 

59 https://kadry.infor.pl/wiadomosci/5360155,Zakaz-kontaktu-z-pracownikami-po-godzi-
nach-pracy.html (dostęp: 13.03.2022 r.).
60 https://sukces.rp.pl/biznes/art19090351-przelomowa-decyzja-w-portugalii-wiadomosci-

-od-szefa-po-godzinach-beda-karane (dostęp: 13.03.2022 r.).
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tej regulacji wprowadzono także obowiązek wyrównania pracownikowi 
kosztów ponoszonych przez niego w związku z koniecznością wykony-
wania pracy w systemie zdalnym.61 Są to np. koszty rachunków za prąd 
i gaz. Jest to kolejne rozwiązanie mające na uwadze sytuację pracowni-
ków w dobie pandemii, również w aspekcie finansowym. 

Zgodnie z nową ustawą pracownicy będą mieli również prawo 
bezpośredniego kontaktu z przełożonym w celu ograniczenia poczucia 
izolacji nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.62 Kolejnym punktem regu-
lacji jest zakaz monitorowania pracowników, którzy wykonują pracę  
z domu. Jedyną regulacją prawną, która nie została przyjęta w portugal-
skim parlamencie, jest tzw. prawo do swobodnego wyłączania urządzeń 
powierzonych pracownikowi przez pracodawcę, co jednak nie wyklu-
cza faktu, iż Portugalia poczyniła bardzo odważne i konkretne kroki  
w celu ochrony praw pracowników w dobie pracy na “home office.”

Francja

Co ciekawe, we Francji przepisy zapewniające pracownikom prawo do 
bycia offline zaczęły obowiązywać już na długo przed rozpoczęciem pandemii, 
tj. od 1 stycznia 2017 r. Od tego bowiem dnia pracodawcy są zobowiązani do 
ustalenia z pracownikami zasad korzystania z maila służbowego oraz godzin 
i dni, w które pracownik jest zwolniony z obowiązku sprawdzania skrzynki 
mailowej. Zgodnie z powyższym, pracownicy nie muszą ani odbierać telefo-
nów, ani czytać e-maili związanych z pracą w czasie od niej wolnym. Przyjęcie 
takiego rozwiązania uzasadnione było we Francji zdrowiem psychicznym pra-
cowników, którzy z faktu pozostawania w ciągłym napięciu i wymogu stałej 
dostępności narażeni byli na wypalenia zawodowe oraz psychiczne wycień-
czenie. Koncepcja “prawa do rozłączenia się” pojawiła się bowiem już dużo 
wcześniej, w związku z wyrokiem najwyższego sądu Francji, który w wyroku  
z 17 lutego 2004 r. uznał, że nieodbieranie przez pracownika telefonu służ-
bowego poza godzinami pracy nie stanowi ważnego powodu do zwolnienia 
go z pracy.

Warto wspomnieć, że powyżej przytoczone przepisy mają zastosowa-
nie do firm zatrudniających minimum 50 osób.63 We Francji takie firmy 

61 https://scroll.morele.net/technologia/portugalia-uregulowala-prace-zdalna-kary-za-kore-
spondencje-z-pracownikiem-po-godzinach-pracy/ (dostęp: 13.03.2022 r.).
62 Ibidem (dostęp: 13.03.2022 r.).
63 https://www.wnp.pl/praca/pracownicy-we-francji-zyskali-prawo-do-bycia-offline-polacy-

-ciagle-online,289327.html (dostęp: 13.03.2022 r.).
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stanowią aż 80% etatowej siły roboczej, zatem w praktyce prawo do bycia 
offline zostało zagwarantowane znacznej większości pracowników w tym kra-
ju. Obecnie prawo do rozłączenia się lub też inaczej prawo do bycia offline 
jest skodyfikowane w artykule L2242-17 francuskiego kodeksu pracy, jednak 
nie znajduje się w nim dokładna definicja realizacji tego prawa. Pracownikom  
i pracodawcom pozostawiono swobodę w wyborze rozwiązań, jednak istnieje 
wymóg corocznych negocjacji stron stosunku pracy w celu określenia granic 
między życiem zawodowym a prywatnym.64

Co prawda nie istnieją we francuskich przepisach konkretne sankcje, po-
nieważ muszą być one uwzględnione przez dane przedsiębiorstwo w umowie 
lub statucie, jednak mogą być one egzekwowane m.in. w ten sposób, że pra-
cownik może powołać się na naruszenie przez pracodawcę obowiązku zapew-
nienia bezpieczeństwa i tym samym domagać się z tego tytułu odszkodowania 
od niego. Pracownik może również podnieść, że w przypadku braku przepi-
sów zakładowych w kwestii prawa do rozłączenia się, roczny plan pracy jest 
nieważny i w tej sytuacji każda nadgodzina ponad 35 godzin przepracowa-
nych w tygodniu powinna zostać dopłacona.65

Można dojść do wniosku, iż Francja stała się niemal pionierem gwarancji 
pracownikom prawa do bycia offline i dodatkowo należy podkreślić, iż nie 
zostało to spowodowane pandemią, a wcześniejszą już troską o prawa pracow-
ników wykonujących pracę w systemie zdalnym. Poważne podejście do łama-
nia przez pracodawców przepisów ustawy wprowadzonej w 2017 r. podkreśla 
wyrok sądu kasacyjnego z 2018 r., zgodnie z którego treścią pracownik ma 
prawo do dodatkowego wynagrodzenia, gdy zostanie poproszony o gotowość 
do odbierania rozmów telefonicznych związanych z pracą poza normalnymi 
godzinami pracy.66 Dowodzi to faktu, że francuskie społeczeństwo oraz prawo 
są już przystosowane do zagwarantowania pracownikom prawa do bycia offli-
ne, którego nieprzestrzeganie jest regularnie sankcjonowane. 

Hiszpania

W Hiszpanii prawo do odłączenia się uznawane jest za gwarancję dla pra-
cownika na mocy przepisów o ochronie danych w sferze prawa pracy. Prawo 

64 https://blogs.loc.gov/law/2020/08/telework-and-the-french-right-to-disconnect/ (dostęp: 
13.03.2022 r.).
65 S. Kubiak, K. Magnuska, The Right To Disconnect: Real relief for employees or just additional 
obligations for employers?, Warszawa. 2021, s. 6.
66 https://blogs.loc.gov/law/2020/08/telework-and-the-french-right-to-disconnect/ (dostęp: 
13.03.2022 r.).
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to zostało wprowadzone w ramach wdrażania europejskich reguł ochrony 
danych już w 2018 r.,67 zatem podobnie jak we Francji, jeszcze w czasach 

“przedpandemicznych”. W odróżnieniu jednak od sąsiedniego państwa nie 
ma wprowadzonego limitu pracowników zatrudnianych przez daną firmę, by 
móc do niej stosować prawo do odłączenia się dla pracowników przez nią 
zatrudnianych. 

Powyższe prawo podlega postanowieniom układów zbiorowych i obo-
wiązkowo musi zapewniać jak największą równowagę między życiem zawo-
dowym a prywatnym. Każdy pracodawca po wysłuchaniu przedstawicieli 
pracowników powinien więc opracować wewnętrzną politykę, która określi 
sposoby z korzystania prawa do odłączenia się, działania szkoleniowe oraz 
uświadamiające.68 Prawo do odłączenia się zostaje również oczywiście zacho-
wane w razie całkowitej lub częściowej pracy w systemie zdalnym. Brak wpro-
wadzenia powyższej polityki sankcjonowany jest karą grzywny za nieprze-
strzeganie warunków pracy i obowiązków prawnych w wysokości do 6 250 
Euro lub zgłoszeniem pracodawcy do Inspekcji Pracy przez pracownika, jeżeli 
między brakiem takiej polityki, a zagrożeniami psychospołecznymi istnieje 
nierozerwalny związek. W drugiej sytuacji pracodawca może zostać ukarany 
za łamanie praw pracownika, a pracownik może domagać się w tym wypadku 
zapłaty za godziny spędzone poza obowiązkowym grafikiem pracy.69

Jak więc można wywnioskować z powyżej przedstawionych hiszpańskich 
regulacji, również ten kraj zadbał o zdrowie psychiczne pracowników oraz 
zapewnił im prawo do odłączenia się, którego złamanie przez pracodawcę pro-
wadzi do konkretnych sankcji. 

Włochy

We Włoszech, podobnie jak we Francji, prawo do odłączenia się obowią-
zuje od 2017 r. na mocy ustawy nr 81/2017.70 Prawo to obowiązuje jednak 
jedynie pracowników zdalnych, a więc takich, z którymi pracodawca zawarł 
umowę przewidującą możliwość pracy częściowo z innego miejsca przy wy-
korzystaniu narzędzi technologicznych. Również poszczególne układy zbioro-
we przewidują prawo do rozłączenia się. Ze względu na obowiązywanie tego 

67 Ibidem, s. 4.
68 https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/
global-france-spain-right-to-disconnect.aspx (dostęp: 13.03.2022 r.).
69  S. Kubiak, K. Magnuska, The Right To Disconnect: Real relief for employees or just ad-
ditional obligations for employers?, Warszawa. 2021, s. 6.
70 Ibidem, s. 6.
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prawa jedynie w stosunku do tzw. pracowników zdalnych, nie ma również 
limitu pracowników, którego przekroczenie nakładałoby na firme obowiązek 
przyjęcia poszczególnych rozwiązań prawnych zapewniających możliwość 
odłączenia się.71

W przeciwieństwie do innych państw, w którym wprowadzone zosta-
ły przepisy prawne gwarantujące pracownikom prawo do bycia offline, we 
Włoszech nie ma przewidzianych sankcji za nieprzestrzeganie pracodawcy lub 
pracownika tego prawa. Nie ma również szczególnej ochrony pracownika 
nieodpowiadającego na wiadomości od pracodawcy poza godzinami pracy, 
jednak jeżeli zostanie naruszony przepis o minimalnym dziennym okresie od-
poczynku, pracownik w tym przypadku może domagać się odszkodowania 
wynikającego z poniesionego uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycz-
nym, który to wynika z nadmiaru pracy nadgodzinowej.72

Włoskie firmy często regulują prawo do rozłączenia się w umowie  
z pracownikiem zdalnym poprzez określenie okresu pracy, w którym musi on 
być dostępny. Kolejną możliwością jest obowiązek rozłączenia się po upływie 
przewidzianych w umowie godzin pracy. Można jednak odnieść wrażenie, że 
w porównaniu do regulacji przyjętych w Portugalii, we Francji i w Hiszpanii 
włoskie przepisy nie chronią pracowników w wystarczającym stopniu przed 
zagrożeniami wynikającymi z braku zachowania “work-life balance” i nie za-
pewniają prawa do bycia offline w pełnym wymiarze. Mimo wszystko należy 
podkreślić, źe włoskie przepisy i tak poszły o krok dalej w kwestii praw i regu-
lacji dotyczących pracy zdalnej niż wiele pozostałych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym m.in. Polska.

Podsumowując ten punkt, można dojść do wniosku, że już od kilku lat 
w Unii Europejskiej panuje przekonanie o potrzebie zadbania o prawa pra-
cowników wykonujących pracę zdalną, co znalazło odzwierciedlenie w wyżej 
omówionych regulacjach na przykładzie 4 państw. Liczba państw wprowadza-
jących do swoich prawodawstw przepisy gwarantujące ochronę pracowników 
w warunkach pracy zdalnej oraz gwarantujące im prawo do odłączenia się 
stale się powiększa. Obecnie wprowadzenie takich przepisów jest przedmio-
tem dyskusji w szwedzkim czy niderlandzkim parlamencie, a warto również 
pamiętać, że kolejnym krajem, w którym obowiązuje prawo do rozłączenia 
się, jest obecnie Belgia, z przepisami bardzo zbliżonymi do tych przyjętych 
we Francji, gdzie od 2018 r. przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia 

71  Ibidem, s. 5.
72 S. Kubiak, K. Magnuska, The Right To Disconnect: Real relief for employees or just ad-
ditional obligations for employers?, Warszawa. 2021, s. 6.
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wyżej wskazanego prawa na poziomie wewnętrznym przedsiębiorstwa. Ten-
dencja przyjmowania regulacji mających na celu ochronę zdrowia psychicz-
nego pracowników wykonujących pracę w systemie “home office” jest bardzo 
zauważalna w ostatnim czasie, szczególnie po wybuchu pandemii wirusa SAR-
S-CoV-2, która jeszcze bardziej skłoniła parlamenty poszczególnych państw 
do znalezienia rozwiązania pozwalającego na zachowanie równowagi pomię-
dzy życiem zawodowym, a prywatnym w warunkach konieczności wyko-
nywania obowiązków pracowniczych z własnego domu tak dużego odsetka 
pracowników. 

Prawo do bycia offline  
w świetle polskich przepisów

W polskim kodeksie pracy nie sposób znaleźć regulacji, która dotyczy-
łaby bezpośrednio prawa do bycia offline.73 Można w tym miejscu jedynie 
przytoczyć gwarancję pracownika do 11-godzinnego odpoczynku wynikającą  
z brzmienia art. 132 § 1 k.p. z kolei zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.p. pra-
cownik powinien mieć zapewnione co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku w tygodniu, ewentualnie w ściśle wymienionych w kodeksie 
przypadkach mogą być to 24 godziny. Obowiązek zapewnienia odpoczynku 
dobowego i tygodniowego ma również zastosowanie do dyżuru pracownicze-
go ujętego w treści art. 151 ind. 5 k.p. Wyżej wymienione artykuły można 
rozumieć jako gwarancję prawa do odpoczynku, która ma zastosowanie rów-
nież do pracy wykonywanej zdalnie, jednak warto pamiętać, że obecnie są 
prowadzone prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie regulacji pracy 
zdalnej do tego kodeksu. Jeżeli jednak rezolucja omawiana w niniejszym arty-
kule zaskutkuje wydaną w tej kwestii dyrektywą, konieczne będzie jej zaimple-
mentowanie do porządku krajowego, również w Polsce. Nic nie stoi jednak na 
przeszkodzie, by kwestia prawa do bycia offline pojawiła się w kodeksie pracy 
już wcześniej, tak jak to miało miejsce np. we Francji lub została uregulowana 
specjalną ustawą poświęconą temu zagadnieniu, jak np. w Portugalii.

Odnosząc się do obecnych regulacji w polskim kodeksie pracy, należy 
zauważyć, że w art. 67 ind. 5 zdefiniowana została telepraca, której nie można 
jednak utożsamiać z pojęciem pracy zdalnej. Obecnie przyjęta w naszym kraju 
definicja pracy zdalnej wynika z treści art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

73 K. Naumowicz, Prawo do bycia offline w świetle polskich regulacji [w:] Praca zdalna w polskim 
systemie prawnym, red. M. Mędrala, Warszawa, 2021, s. 86.
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Warto w tym miejscu wskazać więc różnice między 
tymi dwoma systemami pracy.

Przede wszystkim, w świetle tzw. ustawy covidowej do wykonywania 
pracy zdalnej nie jest wymagana zgoda pracownika, która jest niezbędna do 
wykonywania telepracy. Przy telepracy nie można również wypowiedzieć 
umowy z powodu odmowy świadczenia pracy poza zakładem, co jest możliwe 
w przypadku pracy zdalnej. Przy pracy zdalnej brak jest obecnie jakichkol-
wiek regulacji w kwestii ubezpieczenia sprzętu, na którym pracuje pracownik, 
zapewnienia pomocy technicznej, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w przy-
padku korzystania z własnego sprzętu czy też kontroli w zakresie używania 
sprzętu powierzonego przez pracodawcę, które to kwestie są uregulowane  
w przepisach Kodeksu pracy dotyczących wykonywania telepracy (art. 67 ind. 
5 - ind. 17). Ostatnią, lecz bardzo istotną różnicą jest fakt, iż czas wykonywa-
nia obowiązków służbowych poza miejscem pracy w przypadku pracy zdal-
nej spowodowanej pandemią wirusa SARS-CoV-2 ma charakter tymczasowy,  
a pracodawca określa pracownikowi oznaczony czas wykonywania obowiąz-
ków w sposób zdalny, natomiast telepraca ma charakter stały.74

Niestety jednak ani w przypadku pracy zdalnej, ani telepracy nie wspo-
mniano w przepisach o żadnym odesłaniu do prawa do bycia offline dla pra-
cowników, nie wspomniano również o kwestii prawa do odłączenia się ani 
innych aspektach zawartych w rezolucji z dnia 21 stycznia 2021 r. zawierająca 
zalecenia dla Komisji w sprawie prawa do bycia offline 2019/2181(INL).

Obecnie trwają prace legislacyjne75 mające na celu nowelizację przepi-
sów kodeksu pracy, które to zmierzają m.in. do wprowadzenia regulacji pracy 
zdalnej, mającej zastąpić przepisy o telepracy. 19 maja 2021 r. został opubli-
kowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ten ma na 
celu wprowadzenie m.in. do Kodeksu pracy pracy zdalnej. Rozwiązanie takie 
umożliwi kontynuowanie wykonywania przez pracowników pracy w takiej 

74 https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/telepraca/5340011,Praca-zdalna-a 
-telepraca-podobienstwa-i-roznice-TABELA.html (dostęp: 13.03.2022 r.)

75 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy z dnia 18 maja 2021 roku, numer w wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów: UD 210, https://legislacja.gov.pl/projekt/12346911  (dostęp: 13.03.2022 r.) oraz 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lutego 
2022 roku, numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 118 https://legislacja.
rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391 (dostęp: 02.05.2022 r.)
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formie również po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii 
COVID-19, jak możemy przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legi-
slacji. Art. 67 ind. 18 wyżej wskazanego projektu brzmi następująco: „Praca 
może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez 
pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania 
pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość (praca zdalna)”. Regulacja dotyczy w dużym 
stopniu obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, szkoleń, pomocy tech-
nicznej, wyposażenia w sprzęt oraz możliwości kontroli wobec pracownika.  
W projekcie zawarta została również ocena ryzyka zawodowego w związku ze 
zdalną formą pracy, mająca na celu uwzględnienie “w szczególności wpływu 
tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy, czynności do wyko-
nania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej oraz zasady postępowania  
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludz-
kiego” (art. 67 ind. 31 par. 5). W art. 67 ind. 31 par. 5-7 zawarte zostały 
zasady odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za organizację stanowiska 
pracy zdalnej. Do dziś jednak projekt ustawy jest w fazie opiniowania, a ostat-
nia modyfikacja w tej kwestii miała miejsce 29 września 2021 r., zatem można 
stwierdzić, że upłynie jeszcze sporo czasu, zanim skierowany zostanie on do 
Sejmu. Można jednak zauważyć, że również w projekcie tej regulacji nie od-
niesiono się w żaden sposób do prawa do bycia offline. W tym miejscu nale-
żałoby rozważyć rozwiązania pozalegislacyjne, które z pomocą partnerów spo-
łecznych oraz porozumień zbiorowych mogłyby wprowadzić w naszym kraju 
rozwiązania sprawdzone już w innych europejskich państwach oraz przyczy-
nić się do odejścia od kultury “stale dostępnego pracownika” i zmodernizować 
podejście pracodawców wymagających od pracowników dostępności, która 
nie pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym podczas pracy zdalnej. 

W tym miejscu warto również przytoczyć kolejny projekt nowelizacji 
kodeksu pracy, który ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
15 lutego 2022 r. Obecnie trwa faza konsultacji społecznych tegoż projektu, 
a proponowane zmiany miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Noweliza-
cja ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 
warunków pracy w UE oraz dyrektywy 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r.  
w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców  
i opiekunów. Pomimo braku bezpośredniego nawiązania tych dyrektyw do 
prawa do bycia offline, z pewnością rozwiązania zawarte w nich przyczynią 
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się do zapewnienia rodzicom możliwości łączenia obowiązków zawodowych  
z prywatnymi, a uwzględnienie tego w polskim kodeksie pracy jest dużym 
krokiem w stworzeniu również w naszym państwie lepszych warunków rów-
nowagi między pracą, a codziennymi rodzicielskimi obowiązkami, nie wyklu-
czając w tym miejscu także pracy wykonywanej zdalnie. 

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących tematyki niniejszego arty-
kułu, które wiążą się z przyjęciem nowelizacji wyżej wskazanego projektu 
jest dodanie do kodeksu pracy art. 188 ind. 1. Zgodnie z § 1 tego artykułu 
pracownicy opiekujący się dziećmi do 8. roku życia mogliby złożyć wniosek  
o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Z kolei z § 2 tego samego ar-
tykułu wynika, iż elastyczna organizacja pracy rozumiana jest jako telepraca, 
system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system 
pracy weekendowej, ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy 
oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.76 Rozwiązanie takie z pewnością jest jed-
nym z narzędzi wprowadzających tzw. “work-life balance”, jednak również  
w tym projekcie nowelizacji nie znalazło się bezpośrednie odniesienie do dy-
rektywy będącej przedmiotem niniejszego artykułu ani nawiązanie do zapew-
nienia pracownikom prawa do bycia offline.

W przypadku potencjalnej sytuacji wejścia w życie rezolucji 
2019/2181(INL) należy się zastanowić, czy ograniczenia dla pracodawcy 
związane z prawem do bycia offline zostałyby wprowadzone jedynie do pracy 
zdalnej, czy też do telepracy. Wydaje się, że prawo do bycia offline powinno 
obejmować takie formy świadczenia pracy77, w których korzysta się z narzędzi 
cyfrowych w procesie świadczenia pracy, wysyłania jej wyników czy też pod-
czas kontaktu z pracodawcą w celu kontroli wykonanej pracy. Nie jest jed-
nak jasne na gruncie polskich przepisów prawa, czy rozwiązaniami zawartymi  
w rezolucji należałoby objąć jedynie pracowników świadczących regularnie 
telepracę zgodnie z definicją zawartą w art. 67 ind. 5 par. 1 Kodeksu pracy, 
czy też pracowników pracujących zdalnie na gruncie przepisów tzw. ustawy 
covidowej, czy też w końcu wszystkich pracowników, którzy wykorzystują na-
rzędzia cyfrowe do celów związanych z pracą poza jej ustalonymi godzinami. 
Odpowiedź na to pytanie nie jest jasna, a poznanie jej będzie możliwe dopiero  
 

76 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia  
4 lutego 2022 roku, numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 118 https://
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391 (dostęp: 02.05.2022 r.)
77 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21.02.2021 r. zawierająca zalecenia dla Komisji  
w sprawie prawa do bycia offline (2019/2181(INL)), załącznik: motywy 15 i 16 preambuły do 
projektu dyrektywy
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w przypadku wprowadzenia w Polsce jakichkolwiek rozwiązań prawnych ma-
jących na celu realizację prawa pracowników do bycia offline. 

Warto również wspomnieć o kwestii pracy w godzinach nadliczbowych, 
uregulowanej w art. 151 Kodeksu pracy. W związku z obowiązywaniem tego 
przepisu nawet wprowadzenie w polskich regulacjach prawnych tzw. prawa 
do bycia offline lub przyjęcia w przyszłości dyrektywy, która może pojawić 
się w tym zakresie ze strony Komisji Europejskiej, praca w godzinach nadlicz-
bowych dalej może być w polskim systemie prawnym dozwolona, również 
w przypadku wykonywania jej zdalnie. Zgodnie z definicją zawartą w par. 1 
wspomnianego wyżej przepisu praca w godzinach nadliczbowych to “praca 
wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także 
praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wyni-
kający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy”. Liczba 
tzw. “nadgodzin” nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym, 
chyba że w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy lub w umowie o pracę 
uznane za dopuszczalne jest ustalenie innej liczby tychże godzin. Dodatkowe 
godziny pracy mogą być przepracowane również w czasie wolnym, nie musi 
się to odbywać od razu po zakończeniu dziennego czasu pracy.78

Podsumowując powyższą analizę sytuacji prawnej w Polsce pod kątem 
realizacji prawa do bycia offline, prawa do odłączenia się lub zachowania rów-
nowagi między życiem zawodowym a prywatnym, należy stwierdzić, że do tej 
pory nie pojawiły się żadne rozwiązania w tym zakresie poza udogodnieniami 
dla rodziców ujętych w projekcie nowelizacji kodeksu pracy z 4 lutego 2022 r. 
poprzez zastosowanie do nich elastycznej organizacji pracy. Prowadzi to do 
wniosku, że zmiany w naszym państwie w kwestii podejścia do praw pra-
cowników wykonujących pracę na tzw. home office z powodu pandemii lub 
też po jej zakończeniu, o ile zostanie taka możliwość przewidziana, mogą  
w obecnym stanie rzeczy zajść oddolnie i tym samym przyczynić się do przy-
spieszenia zmian legislacyjnych w tym zakresie. W tej kwestii dużo do po-
wiedzenia mogą mieć związki pracowników oraz pracodawców, wewnętrzne 
polityki poszczególnych firm oraz oddolne działania mające na celu ochronę 
zdrowia psychicznego pracowników i umożliwienia im zachowania równo-
wagi między życiem zawodowym a prywatnym pracując we własnym domu  
i wykorzystując do tej pracy narzędzia cyfrowe i środki porozumiewania się 
na odległość. Zapewne najbliższe miesiące i lata przyniosą odpowiedzi na to, 

78 K. Stefański [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V, red.  
K. W. Baran, Warszawa 2020, 1.3



94

URSZULA FURGAŁ

jak powinna wyglądać kwestia zapewnienia także polskim pracownikom pra-
wa do bycia offline. Na razie jednak pozostaje nam czekać, aż pojawią się na 
ten temat jakiekolwiek rozwiązania zaproponowane ustawowo lub oddolnie, 
przez wewnętrzne ustalenia między pracownikami a pracodawcami. 

Podsumowanie

Prawo do bycia offline wciąż pozostaje nowością w regulacjach państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Mimo pojawienia się ponad 2 lata temu 
rezolucji Parlamentu Europejskiego zawierającej zalecenia dla Komisji w spra-
wie prawa do bycia offline 2019/2181(INL), dalej nie zostały w tej kwestii 
podjęte działania zmierzające do przyjęcia dyrektywy. Sam jednak dokument, 
który po raz pierwszy tak szeroko został poświęcony tematowi prawa do bycia 
offline pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie, stał się impul-
sem do dyskusji o prawie do odłączenia się, potrzebie zachowania “work-life 
balance” oraz ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego osób pracujących  
w systemie zdalnym. Na obecną chwilę wiadomo już o 5 państwach unijnych, 
w których funkcjonują przepisy chroniące osoby pracujące zdalnie przed nad-
użyciami ze strony pracodawców, a w kolejnych 2 państwach takie regulacje 
są przedmiotem dyskusji na szczeblach parlamentarnych. Propozycje z rezo-
lucji obejmujące przede wszystkim wzrost ochrony i zainteresowania państwa 
zdrowiem psychicznym pracowników zdalnych oraz stworzenia mechani-
zmów zapobiegającym negatywnym zjawiskom i nadużyciom pracodawców 
podczas pracy na tzw. “home office” mają więc coraz to większy wydźwięk 
w regulacjach krajowych, skutkujący m.in. sankcjami finansowymi dla firm 
nieprzestrzegających prawa do odłączenia się pracowników i kontaktujących 
się z nimi poza godzinami pracy. 

Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, niestety do tej pory nie pojawiły się 
żadne prawne odniesienia do wyżej wskazanej rezolucji, dlatego też ciężko 
sformułować obecnie kierunek działań legislacyjnych w tej kwestii. Istnieje 
jednak szansa, że rezolucja zostanie w przyszłości przyjęta jako dyrektywa, co 
będzie skutkowało pojawieniem się przepisów chroniących prawo do bycia 
offline również w naszym kraju.

Należy jednak ocenić propozycje zawarte w treści rezolucji pozytywnie, 
jako swego rodzaju kamień milowy w regulacji na temat praw pracowni-
ków zdalnych i należy wykorzystywać propozycje rozwiązań w niej zawarte  
w praktyce, by móc po zakończeniu pandemii wirusa SARS-CoV-19 skorzy-
stać również w przyszłych latach, w których zapewne praca zdalna pozostanie 
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częstszym trybem pracy wielu zatrudnionych, z rozwiązań zapewniających jej 
jak największą efektywność zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców 
przy poszanowaniu podstawowych praw.
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The right to be offline,  
i.e. an attempt to maintain a work-life balance  

in the time of the COVID-19 pandemic

Abstract: The reality caused by the ubiquitous pandemic of the SAR-
S-CoV-2 virus has forced the global society to adapt to ever-changing 
changes in everyday functioning. These changes also include the tran-
sition to remote work, which, on the one hand, allows for more flexi-
bility and performs duties from home, but on the other hand becomes 
a field for abuse by the employer and blurs the line between work and 
private life. Concerns and dangers related to working remotely resul-
ted in the resolution of the European Parliament of 21 January 2021 
with recommendations to the Commission on the right to be offline 
(2019/2181 (INL)), which is the focus of this article as this document 
is the first an attempt to regulate issues related to the protection of 
employees by providing them with the “right to disconnect” and faci-
litating the “work-life balance” while working remotely. Similar solu-
tions have already been adopted in several European countries, incl. in 
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France, Spain, Italy and Portugal, and contacting an employee outside 
of working hours in an increasing number of countries has a chance of 
being sanctioned while providing tools for redress for non-compliance 
with the ban on contact with an employee outside of working hours. 
For a change, in Poland, despite the COVID-19 pandemic that has 
been going on for over two years, there are still no regulations that 
would allow employees to be “offline”. A chance for a change in this 
aspect may be a bottom-up change of the mentality of the "always 
available employee" in order to protect the mental health of employees 
working in the "home office" system. It is worth looking at all the cur-
rently known attempts to regulate the issue of the "right to disconnect" 
made by means of regulations and internal policies both at the level 
of the entire European Union and in its individual countries, in order 
to be able to find the best solution to protect the rights of employees 
performing their duties remotely.

Keywords: Right to be offline, work-life balance, remote work, right 
to disconnect
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Praca zdalna w obliczu 
Industry 4.01

Abstrakt: W artykule podjęto temat czwartej rewolucji przemysłowej 
oraz jej wpływu na funkcjonowanie pracy zdalnej w szerszym zakresie 
niż to było przed pandemią COVID-19. Artykuł został podzielony 
na trzy części, które całościowo zarysowują temat pracy zdalnej w ob-
liczu Industry 4.0. W pierwszej części opisano genezę czwartej rewo-
lucji przemysłowej, jej zdobycze technologiczne oraz wpływ na pracę 
zdalną. Została przedstawiona charakterystyka pracy zdalnej w ujęciu 
społecznym, uwzględniając jej zalety oraz wady. Następnie przedsta-
wiono cechy wspólne oraz kwestie różnicujące instytucję telepracy oraz 
pracy zdalnej. Mimo podobnego znaczenia oraz zakresu normowania 
nie mogą być utożsamiane jako dwa jednakowe pojęcia, używane za-
miennie. W ostatniej części artykułu pochylono się nad projektowaną 
zmianą Kodeksu Pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej na po-
ziomie ustawowym. Projekt ustawy miałby zastąpić telepracę na rzecz 
bardziej elastycznej pracy zdalnej.

Słowa kluczowe: czwarta rewolucja przemysłowa, praca zdalna, tech-
nologia, telepraca, Industry 4.0

Wstęp

Świat pracy za sprawą rozwoju cywilizacyjnego przechodzi zmiany, 
doprowadzając do zwiększenia wydajności pracy, mnożenia i akumulacji 

1 Termin Industry 4.0 (niem. Industrie 4.0) jako koncept myślowy został po raz pierwszy użyty 
w 2011 roku podczas Hannover Fair 2011 przez grupę inicjatywną „Industrie 4.0”, której za-
daniem było zwiększenie konkurencyjności niemieckiej gospodarki w obszarze nowoczesnych 
technologii. Jacek Bendkowski, Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji „Przemysł 
4.0”, s. 23.
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środków produkcji, ale także wpływając na strukturę społeczną, wraz z jej kul-
turą, nauką czy polityką. Największego rozwoju i zmian w stosunkach pracy 
możemy doszukiwać się wraz z pierwszą nowożytną rewolucją przemysłową, 
której zawdzięczamy niewyobrażalny dotychczas rozwój wytwórczości i nauki, 
oraz która stała się bazą pod występujące obecnie systemy ekonomiczne, po-
lityczne i społeczne. 

Od początku XXI wieku mamy już do czynienia z czwartą rewolucją 
przemysłową (Industry 4.0, Przemysł 4.0), odmienną od poprzednich, ze 
względu na świadomość świata w partycypacji w tym procesie. Maszyna pa-
rowa Watta była początkiem pierwszej rewolucji przemysłowej. Rewolucja 
przemysłowa zastąpiła pracę rzemieślniczą w warsztatach, na pracę najemnych 
pracowników w manufakturach i fabrykach. Druga rewolucja za sprawą wy-
nalezienia elektryczności umożliwiła masowe wytwarzanie środków produkcji 
oraz dóbr konsumpcyjnych, czego przykładem jest linia produkcyjna samo-
chodów w fabryce Forda. Trzecia rewolucja przemysłowa zapoczątkowała roz-
wój elektroniki, komputerów oraz informatyzację wielu dziedzin życia ludz-
kiego2. Czwarta rewolucja przemysłowa odznacza się rozwojem elektroniki 
oraz automatyzacji przedsiębiorstw, a ponadto kluczowym jej aspektem jest 
badanie i implementacja w różnego rodzaju urządzeniach tzw. słabej sztucznej 
inteligencji (AI - Artificial Intelligence), czy badanie uczenia maszynowego3 
(machine learning). Ma ona również wpływ na obecnie ważne społecznie 
problemy takie jak: globalne zmiany klimatu, globalne migracje, bezrobocie  
i wypieranie pracowników z miejsc pracy przez robotyzację oraz automatyza-
cję przedsiębiorstw4. 

Jedną z kluczowych zmian za sprawą Przemysłu 4.0, jak również sytu-
acji jaką wymusił COVID-19 jest praca zdalna, która w obecnym kształcie 
może być świadczona z dowolnego miejsca, w którym znajduje się pracownik. 
Wspierana przez algorytmy przy ocenie ogromnych ilości informacji, praca 
„w chmurze” podczas wspólnej wideokonferencji nad projektem jawi się jako 

2 B. Zinczuk, Automatyzacja i robotyzacja jako wyzwanie dla rynku pracy, s. 106.
3 Sztuczna inteligencja to technologia stworzona w celu usprawnienia i stymulowania proce-
sów myślowych przy użyciu algorytmów. Związane jest z tym uczenie maszynowe, czyli dostar-
czanie odpowiednich informacji programom komputerowym, aby mogły uczyć się dostrzegać 
podobieństwa i przyspieszyć analizowanie danych. Są one wykorzystywane m.in. przy analizie 
dużych zbiorów danych, wyszukiwaniu informacji, identyfikacji biometrycznej czy rozpozna-
waniu twarzy bądź obiektów. W obecnym stadium rozwoju wykorzystywana jest jedynie tzw. 
słaba sztuczna inteligencja, a więc inteligencja nie obdarzona samoświadomością, która jedynie 
przyjmuje dane, uczy się dostrzegać wzory wśród tych danych i zastosować zdobytą wiedzę do 
rozpoznawania podobieństw. L. Guoping, Y. Hou, A. Wu, Fourth Industrial Revolution: Tech-
nological Drivers, Impacts And Coping Methods, s. 628
4 B. Zinczuk, op. cit. s. 104-05.
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przyszłość wielu milionów pracowników na całym świecie. Jest to okazja, ale 
również zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, przy 
nieodpowiedniej organizacji czasu pracy, ze względu na znaczną elastyczność 
pracy zdalnej.

 Praca zdalna wymaga niewątpliwie systemowego rozwiązania na pozio-
mie ustawy w celu ochrony interesów pracowników i pracodawców. Jest to 
również szansa, aby zastanowić się nad zmianą, bądź zastąpieniem telepracy 
pracą zdalną, która mimo wielu podobieństw, w znaczny sposób odstaje od 
realiów trzeciej dekady XXI wieku. 

Czwarta rewolucja przemysłowa i praca zdalna

W 2011 roku swoje prace rozpoczęła grupa inicjatywna „Industrie 4.0”. 
W jej skład weszli przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, bizneso-
wego, jak również rząd, wspierający ideę poprzez włączenie „Przemysłu 4.0” 
do programu rozwoju kraju5. Podjęte działania miały być odpowiedzią na 
zmieniające się globalnie trendy, a także na problemy, które dotykają szcze-
gólnie państw europejskich, a mianowicie pogłębiające się starzenie społe-
czeństw, niechęć młodych osób do pracy produkcyjnej, jak również ogólna 
niewystarczająca ilość pracowników, mogąca zaspokoić potrzeby zatrudnienia 
w przemyśle. Zauważalna jest również tendencja konsumentów w obszarze ka-
stomizacji danych produktów i nadawaniu im waloru unikatowości6. Industry 
4.0 „polega na stworzeniu inteligentnych łańcuchów wartości w oparciu o dy-
namiczne, samoorganizujące się i optymalizujące się systemy socjotechniczne, 
określane mianem inteligentnych fabryk. Tworzą je spontanicznie wyłania-
jące się wirtualne sieci obejmujące pracowników, maszyny i urządzenia oraz 
wspomagające systemy informatyczne”7. Kluczową kwestią jest postępująca 
integracja urządzeń produkujących dobra znajdujących się w świecie rzeczy-
wistym, ze światem wirtualnym8. Za najważniejsze technologie cyfrowe, które 
w znaczący sposób przyczyniają się do zmian w socjoekonomicznej rzeczy-
wistości możemy zaliczyć: tzw. słabą sztuczną inteligencję (AI), technologię 

5 J. Bendkowski, Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji „Przemysł 4.0”, s. 23. 
6 M. Węglowski, Czwarta rewolucja przemysłowa - o co chodzi?, s. 450.
7 J. Bendkowski, op. cit. s. 23. 
8 B. Zinczuk, op. cit. s. 106.
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blockchain9, Internet Rzeczy (IoT10), przetwarzanie dużych zbiorów danych 
(Big Data11), czy przetwarzanie danych w chmurze (Cloud computing12)13. 

Czwarta rewolucja przemysłowa nie ogranicza się jednak do samej pro-
dukcji nowoczesnych technologii. Wpływa ona znacząco na wiele innych 
obszarów ludzkiego życia, jak chociażby na sposób i miejsce wykonywania 
pracy14. Za sprawą Przemysłu 4.0, a także niezamierzenie przez pandemię 
COVID-19, w znaczny sposób uelastycznił się sposób wykonywania pracy 
w wielu jej gałęziach. W raporcie „Future of Jobs 2020”, wydanego przez 
World Economic Forum, został dokonany podział pracy na trzy kategorie:   
1. „niezbędni pracownicy”15;  2. „pracownicy zdalni”, którzy są skłonni dalej 
pracować w ten sposób po zakończeniu pandemii - są to m.in. programiści, 
konsultanci, urzędnicy, prawnicy; 3. pracownicy, którzy wskutek zmian pan-
demicznych i technologicznych zostali na krótko pozbawieni pracy i mogą 
mieć problem ze znalezieniem jej w przyszłości, a więc przede wszystkim są 
to pracownicy związani z branżą hotelarską, handlu detalicznego, turystyczną, 
czy wszelką działalnością usługową16. 

9 Blockchain jest rozproszoną strukturą danych uformowanych w bloki, połączonych niero-
zerwalnymi łancuchami, w których przechowywane są zakodowane informacje. Umożliwia 
elektroniczne tworzenie i udostępnianie cyfrowych zapisów transakcji pomiędzy podmiotami/
użytkownikami, umieszczanych jako baza danych. Monika Wodnicka, Technologie blockchain 
przyszłością logistyki, s. 48.
10 Internet Rzeczy - Internet of Things ma służyć łączeniu ze sobą wielu urządzeń elektronicz-
nych w celu wzajemnej wymiany informacji o różnego rodzaju parametrach. Technologia ta 
jest w stanie rozpoznawać, lokalizować, a także śledzić różne obiekty, dzięki czemu ma duży 
potencjał w takich obszarach jak ochrona środowiska, inteligenta sygnalizacja świetlna, inteli-
gentne domy, inteligentne fabryki itp. L. Guoping, Y. Hou, A. Wu, op. cit. s. 627.
11 Big Data jest nowoczesną technologią, której główną cechą jest umiejętność przetwarzania 
i obróbki dużych zbiorów danych, czyli takich, które jednocześnie charakteryzują się dużą ob-
jętością, różnorodnością, strumieniowym napływem w czasie rzeczywistym zmiennością, zło-
żonością i jednocześnie wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, narzędzi i metod 
informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej wiedzy. M. Tabakow, J. Korczak, 
B. Franczyk, Big Data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, s. 142-144.
12 Chmura obliczeniowa ma kluczowe znaczenie dla technologii IoT oraz Big Data ze względu 
na rozmiar danych, jakie muszą być przetworzone dla prawidłowego działania urządzeń. Po-
zwala także na ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem własnej infrastruktury serwero-
wej. M. Węglowski, Czwarta rewolucja przemysłowa - o co chodzi?, s. 451.
13 M. Wodnicka, Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na innowacyjność usług, s. 52.
14 K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution, s. 37.
15 Warto zwrócić uwagę na to, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na postrzeganie zawodów, 
które były postrzegane jako prace nie wymagające wysokich kompetencji, tzw. “nisko kompe-
tencyjne”. Wraz z nadejściem pandemii osoby, takie jak sprzątaczki, kasjerzy, magazynierzy 
okazali się kluczowi w zapewnieniu ciągłości pracy w magazynach, sklepach itp. Można do 
tej grupy zaliczyć także personel medyczny, jak pielęgniarki czy ratownicy medyczni, których 
praca w szczególności była niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom. 
16 World Economic Forum, Future of Jobs 2020, s. 16. 
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W artykule główny nacisk zostanie położony na sytuację pracowników 
zdalnych. Praca zdalna niewątpliwie jest elastycznym sposobem świadczenia 
pracy w kilku aspektach. Po pierwsze, miejsce wykonywania pracy nie jest 
już ograniczone do przestrzeni biura czy siedziby pracodawcy. Praca może 
być świadczona tak naprawdę z każdego miejsca, które wybierze pracownik 
(dom, kawiarnia, podczas podróży komunikacją miejską itp.). Po drugie, 
uelastycznieniu ulega również czas pracy, który nie jest w praktyce sztywno 
przestrzegany tak jak to ma miejsce przy tradycyjnej pracy w siedzibie przed-
siębiorcy. Prowadzi to w konsekwencji do wykonywania pracy w mniejszym, 
bądź większym, niż jest to przewidziane w umowie oraz przepisami prawa, 
wymiarze dobowym, co może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownika. Po trzecie, w celu wykonywania pracy wykorzystywane są różne 
technologie telekomunikacyjne jak komunikatory głosowe oraz nowoczesne 
technologie, jak chociażby cloud computing pozwalające na wspólną pracę na 
plikach w czasie rzeczywistym.

Rozważając wpływ pracy zdalnej na dobrostan człowieka, zostało wykaza-
ne, że pracując zdalnie nawet kilka dni w tygodniu zmniejszają się psychiczne  
i fizyczne reakcje na stres, jednak praca zdalna w pełnym wymiarze czasu nasila 
zjawisko prezenteizmu17. Praca poza biurem czy firmą wiąże się najczęściej z za-
nikaniem, choćby sporadycznych, form spędzania czasu pracowników ze sobą, 
co w konsekwencji może prowadzić do osamotnienia i izolacji. Ograniczenie 
interakcji społecznych może negatywnie wpływać na stopień zaangażowania 
w wykonywaną pracę, a także przyczyniać się do nieumiejętnego organizowa-
nia czasu, które może wyeliminować czas na przerwę, wcześniej regulowany 
spotkaniami z innymi pracownikami. Dodatkowo świadczenie pracy zdalnej 
w środowisku domowym, w zależności od sytuacji może generować konflik-
ty z pozostałymi domownikami, np. ze względu na niemożność wydzielenia 
jednego pomieszczenia na miejsce do pracy. Elastyczność pracy zdalnej może 
być zarówno atutem jaki i wadą, prowadząc w konsekwencji do rozregulo-
wania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Może też skłaniać pra-
cownika, który nieodpowiednio organizuje swój czas pracy, do wykonywania 

17 Prezenteizm jest pojęciem trudnym do przełożenia na język polski, oznacza on sytuację gdy 
pracownik mimo obniżonej efektywności pracy spowodowanej chorobą, zmęczeniem, znu-
żeniem dalej wykonuje swoją pracę. Przyczyny tego stanu mogą być różne, chociażby brak 
możliwości wzięcia zwolnienia chorobowego, bądź sytuacja ekonomiczna, która nie pozwala 
pracownikowi mimo przeciwności zrezygnować z pracy. https://en.wikipedia.org/wiki/Presen-
teeism (data dostępu: 03.02.2022), A. Shimura, K. Yokoi, Y. Ishibashi, Y. Akatsuka, T. Inoue, 
Remote Work Decreases Psychological and Physical Stress Responses, but Full-Remote Work Increases 
Presenteeism, s. 7.
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pracy poza normalnymi godzinami pracy, jak również do świadczenia pracy 
w czasie urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego itp. Stawia to 
pracownika w sytuacji ciągłej gotowości do wykonywania pracy, odbijając się 
na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym. Agnieszka Jeran w swoim artykule 
zauważa: „Stały kontakt z pracodawcą, zwłaszcza jeśli jest zautomatyzowa-
ny poprzez oprogramowanie, wprowadza klimat panoptykonu – pracownik 
staje się nieustannie (lub przynajmniej potencjalnie nieustannie) śledzonym 
pionkiem, pozbawionym możliwości podejmowania własnych decyzji, a także 
dodatkowo pozbawionym możliwości budowania nieformalnych (nawet jeśli 
zapośredniczonych) relacji ze współpracownikami”18. 

Przemysł 4.0 wraz z postępującą cyfryzacją wszystkich obszarów ludzkiej 
aktywności, ma do zaoferowania wiele korzystnych i ułatwiających wykony-
wanie pracy narzędzi. Nowoczesne technologie cyfrowe znacząco wpływają 
na sposób, w jaki kształtuje się nowoczesny świat pracy, choćby przez upo-
wszechnienie pracy zdalnej, która będzie mieć coraz większe znaczenie w wie-
lu branżach, szczególnie tych związanych z obsługą klienta, w branży IT czy 
prawniczej. Jednak elastyczny charakter pracy zdalnej może być zarówno jego 
zaletą, jak i wadą. Każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, 
choć kluczowym jest wprowadzenie minimum środków ochronnych, które 
wspierają pracownika w dochodzeniu swoich praw w relacji z pracodawcą. 
Obecnie wzrost zainteresowania świadczeniem pracy w taki sposób związany 
jest z sytuacją pandemiczną, niemniej jednak zauważalny jest trend odchodze-
nia pracowników od tradycyjnego sposobu wykonywania pracy, na rzecz bar-
dziej elastycznej i mniej poddawanej kontroli ze strony pracodawcy pracy19.

Praca zdalna a telepraca

Mimo iż wykonywanie pracy poza siedzibą firmy oraz wykorzystanie 
technologii informatycznych cechują zarówno pracę zdalną, jak i telepracę, 
nie należy traktować tych form zatrudnienia, jako równe sobie. Można po-
stawić tezę, iż różnice między telepracą a pracą zdalną mają znaczenie nie tyle 
w kontekście opisu praktyk stosowanych w firmach, co raczej na tle definicji 
legalnych20.

Praca zdalna jest jedną z form organizacji pracy, która prowadzi do zmia-
ny miejsca, w którym wykonuje się pracę. Jednak pomimo tejże zmiany, nie 

18 A. Jeran, Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, s. 54-58.
19 World Economic Forum, op. cit. s. 17.
20 M. Mędrala Praca zdalna w polskim systemie prawnym s. 14.
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dochodzi do modyfikacji innych warunków umowy o pracę, w szczególności 
nie zmienia się rodzaj pracy. Warto zaznaczyć, że w ramach pracy zdalnej moż-
na wykonywać w zasadzie każdą pracę, o ile tylko – jak zostaje potwierdzone 
w ust. 3 art. 3 Ustawy covidowej21 – praca może być wykonywana, biorąc 
pod uwagę umiejętności pracownika, a także wszelkie możliwości techniczne,  
w miejscu wykonywania pracy zdalnej. W szczególności nie musi być to praca 
wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. Z ustawy wynika, iż jest to jedynie rozwiązanie fakultatywne, 
a nie bezwzględnie obowiązkowe.

Telepraca zaś, uregulowana w art. 675 §1 Kodeksu Pracy22, oznacza „moż-
ność wykonywania pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną”. W praktyce wyróżnić można kilka rodzajów tele-
pracy: domowa, wykonywana w biurach zdalnych, mobilna, czy też ad hoc23. 
Telepraca, która stanowi przede wszystkim wyraz dążenia ustawodawcy do 
uelastycznienia miejsca pracy jest specyficzną formą świadczenia i organizacji 
pracy, lecz nie jest to nowy rodzaj stosunku pracy, a jej regulacja nie zmienia 
cech konstrukcyjnych stosunku pracy24.

Od samego początku wprowadzenia przepisów o pracy zdalnej nasuwały 
się pewne porównania do telepracy. Pomimo początkowej niespójności szyb-
ko wypracowano w piśmiennictwie stanowisko do dziś powszechnie przyjmo-
wane, zgodnie z którym praca zdalna jednak różni się od telepracy w sposób 
istotny. Różnice zaobserwować można zarówno w odniesieniu do elementów 
pojęciowych, jak również do trybu wprowadzania tychże form świadczenia 
pracy. Mając na uwadze elementy pojęciowe, praca zdalna może być wyko-
nywana przy użyciu bezpośrednich środków łączności, ale Ustawa covidowa 
takiego warunku bezwzględnie nie nakłada, tymczasem telepraca, zgodnie  
z Kodeksem Pracy, jest wykonywana z wykorzystaniem nowoczesnych środ-
ków łączności i komunikacji.

Telepraca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, jed-
nakże wskazany warunek regularności oznacza w szczególności, iż telepraca 

21 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz.U.2021.2095 t.j.).
22 Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
23 M. Mędrala, op. cit., s. 15
24 M. Barański Praca zdalna w czasach COVID-19, Seria Prawa Designu, Mody i Reklamy T.7, 
Moda i Design w świecie COVID-19. Koronakryzys przyczynkiem do refleksji prawniczej, technolo-
gicznej i socjologicznej, Część III, Red. Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, s. 465.
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nie traci swojego charakteru, jeśli częściowo jest wykonywana w zakładzie 
pracy, a częściowo poza jego obszarem. W przypadku pracy zdalnej jest ona 
sprawowana poza miejscem stałego wykonywania, więc w przypadku jej 
częściowego wykonywania w zakładzie pracy, zgodnie z art. 3 ust. 1 trudno 
byłoby obejmować taką pracę pojęciem pracy zdalnej. Dodatkowo telepraca 
odnosi się do pracy na umowę o pracę, ale realizowaną z domu, tymczasem 
praca zdalna może być wykonywana na zasadzie umowy o pracę, umów cywil-
noprawnych lub samozatrudnienia25.

Kolejną cechą, pozwalającą na rozróżnienie pracy zdalnej oraz telepra-
cy jest okoliczność, iż praca zdalna nie stawia wymogu przekazywania wy-
ników pracy za pomocą komunikacji elektronicznej, a więc może być sto-
sowana szerzej niż telepraca. Co więcej, praca zdalna w swojej definicji nie 
ma wymogu używania środków komunikacji elektronicznej, co z kolei jest 
warunkiem koniecznym do uznania pracy za telepracę26. Także przewidziany 
tryb wprowadzania dwóch podstaw świadczenia pracy jest odmienny, gdyż 
przepisy o telepracy wyraźnie akcentują dobrowolność telepracy – nie można 
jej pracownikowi narzucić, może być ona prowadzona tylko na zasadzie poro-
zumienia stron. Natomiast praca zdalna jest powierzana jednostronnie przez 
pracodawcę. W okresie pandemii przeniesienie pracownika do pracy zdalnej 
nie wymaga zgody pracownika27.

W świetle utrwalonego w polskim porządku prawnym porównywania 
pracy zdalnej oraz telepracy wydaje się, że praca zdalna mogłaby stanowić 
obok telepracy stały element porządku prawnego. Okoliczności społeczne i go-
spodarcze niewątpliwie temu sprzyjają. Pozostaje jednak wątpliwym, czy przy 
zastosowaniu danej regulacji nie byłoby lepszym stworzenie jednego optymal-
nego rozwiązania, które byłoby dostosowane do środowiska pracowniczego28.

Projekt regulacji kodeksowej  
dotyczącej pracy zdalnej

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną możliwe stało się ponowne 
odkrycie wielu zalet pracy zdalnej, która ma szerokie znaczenie, nie tylko ze 

25 T. Zalega, Praca zdalna – obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, s. 40.
26 Ł. Prasołek, Aleksandra Kiełbratowska, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia Prawa Pracy 
i RODO, s. 1. 
27 Ł. Pisarczyk, A. Boguska, Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagad-
nienia s.13.
28 M. Świstak, Remote working and teleworking. Some points of reflection in the context of the 
current SARS-CoV-2 pandemic, s. 125.
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względu na swoje zastosowanie, ale także w związku z zamysłem uregulowania 
tejże instytucji na stałe w krajowym porządku prawnym. Zgodnie z założe-
niem ustawodawcy nowy projekt ma zostać wprowadzony do Kodeksu Pracy 
w miejsce obecnych przepisów o telepracy.

Aktualnie wszelkie regulacje zawarte w Kodeksie Pracy dotyczące tele-
pracy, uważa się za niedostosowane do współczesnych potrzeb29. Dotychczas 
opracowano już kilka projektów ustaw, odnoszących się do nowych przepisów 
Kodeksu Pracy, a ostatni z nich datowany jest na dzień 8 lutego 2022 r. Zgod-
nie z założeniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii projekt ten ma 
zawierać jak najwięcej konsensusów pomiędzy pracodawcami oraz związkami 
zawodowymi, a rozwiązanie to ma być możliwe do zastosowania nie tylko 
podczas zawierania umowy o pracę, lecz także już w trakcie jej trwania. Pro-
jekt ten jest swoistym połączeniem obowiązujących przepisów o telepracy  
z obecnie obowiązującymi przepisami o pracy zdalnej. Pomimo zamiaru ure-
gulowania tejże formy w Kodeksie Pracy, ostateczny kształt przepisów nie jest 
jeszcze przesądzony. Projekt zakłada unormowanie zastosowania pracy zdal-
nej w dwóch przypadkach: 1. w przypadku sytuacji wyjątkowej, na przykład 
stanu nadzwyczajnego; 2. w sytuacji, w której jest to niezbędne, z powodu 
potrzeby zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy30. 

W tych sytuacjach pracodawca, posiadając oświadczenie pracownika, iż 
posiada on odpowiednie warunki lokalowe i techniczne, może zlecić wykony-
wanie pracy zdalnej.

Projektowa definicja pracy zdalnej ma określać ją jako pracę, która bę-
dzie wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pra-
cownika, uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z zastosowaniem środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Warto w tym miejscu 
zauważyć, że w projekcie zrezygnowano z obecnie występującej przesłanki 
stosowania telepracy, to jest przesłanki regularności świadczenia pracy zdalnej 
poza zakładem pracy.

Projektowane przepisy przewidują na wzór obecnych przepisów o tele-
pracy uregulowania w dziedzinie BHP, zgodnie z którymi pracodawca nie bę-
dzie zobowiązany do wykonywania pewnych obowiązków działu X Kodeksu 
Pracy, jednakże z zachowaniem uregulowania, wynikającego z treści przepisu 
art. 212 pkt. 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie ze wskazanym przepisem, to na oso-
bie kierującej pracą ciąży obowiązek zorganizowania bezpiecznego stanowiska 

29 M. Mędrala op. cit., s. 10.
30 E. Zander- Zięcina, Praca zdalna w kontekście zaproponowanych zmian w Kodeksie Pracy, s. 247.
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pracy. Natomiast z wcześniejszych przepisów projektu wynika także, że przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej pracodawca zobowiązany jest 
do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, na podstawie której opracowana 
zostanie informacja zawierająca zasady i sposoby właściwej organizacji stano-
wiska pracy zdalnej.

Projekt uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie Pracy, w miejsce prze-
pisów o telepracy spotyka się zarówno z aprobatą, jak i krytyką odbiorców. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w 2018 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Pracy procedowała wdrożenie projektu zakładającego wdrożenie pracy zdalnej, 
jako pracy okazjonalnej, świadczonej nie częściej, niż jeden dzień w tygodniu 
w okresie rozliczeniowym31.

Podsumowanie

Czwarta rewolucja przemysłowa oraz związane z nią przemiany wpływa-
ją na wiele sfer życia ludzkiego, a także wymagają działań ze strony państwa, 
samorządów, sektora organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. 
Koncepcja Industry 4.0 rodzi zarówno potencjalne szanse, jak i zagrożenia dla 
pracodawców, pracowników i całych gospodarek.

Wysoce prawdopodobnym rozwiązaniem w przyszłości wydaje się za-
stąpienie regulacji kodeksowych dotyczących telepracy, regulacjami na temat 
pracy zdalnej. Warto w tym miejscu zauważyć, że dotychczasowa analiza pro-
jektu budzi jednak wiele wątpliwości. Krytykowana jest sama idea wprowa-
dzenia regulacji pracy zdalnej na stałe przez ustawodawcę, zaś związki zawo-
dowe zwracają uwagę m.in. na niebezpieczeństwo całkowitego przerzucenia 
obowiązku zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków miejsca 
pracy z pracodawców na pracowników. Wskazuje się natomiast zalety alterna-
tywnych rozwiązań, takich jak wygaśnięcie przepisów Ustawy covidowej wraz 
z ustaniem stanu epidemicznego, bądź ewentualna nowelizacja aktualnych 
przepisów o telepracy w kierunku jej uelastycznienia. Trudno w tym miejscu 
i czasie przesądzać, jak szeroki w przyszłości będzie zakres stosowania takich 
rozwiązań. jednakże zmiany technologiczne, takie jak rozpowszechnienie się 
użycia łączy cyfrowych, aplikacji mobilnych, usług technologii cyfrowych 

31 Tekst projektu Kodeksu pracy i projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy opracowany 
przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biu-
letyn Informacji Publicznej, https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-teksty-projektu-kodeksu-

-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyj-
na-prawa-pracy (data dostępu: 04.02.2022 r.). 
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(IT) oraz specjalistycznych sprzętów, stanowią fundamenty gospodarki cyfro-
wej32. Można więc za pewnik przyjąć, iż rynek pracy w niedalekiej przyszłości 
w znacznej mierze ulegnie uelastycznieniu.

  Coraz częściej jednak zwraca się uwagę także na negatywne aspekty 
czwartej rewolucji przemysłowej, związane nie tylko z fizycznymi zagrożenia-
mi dla pracownika, ale także dla jego zdrowia psychicznego, czy też w zakre-
sie godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym. Nie ma work-life balance. 
Musisz wybierać - brzmiało główne przesłanie magazynu “Harvard Business 
Review” w marcu 2014 r. W artykule wyraźnie zaznaczono najistotniejszy 
problem menedżerów, którym jest stawianie granic, między życiem rodzin-
nym a pracą33. Właściwe więc byłoby rozważenie, czy czwarta rewolucja prze-
mysłowa powinna zmierzać do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem pry-
watnym a pracą, czy też dążyć do jak największego rozwoju elektroniki oraz 
automatyzacji przedsiębiorstw, kosztem koncepcji work-life balance.
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Remote work in the face of Industry 4.0

Abstract: The article discusses the fourth industrial revolution and its 
impact on the functioning of remote work to a greater extent than it 
was before the COVID-19 pandemic. The article has been divided 
into three parts that comprehensively outline the topic of remote work 
in the face of Industry 4.0. The first part describes the genesis of the 
fourth industrial revolution, its technological achievements and the 
impact on remote work. The characteristics of remote work from a so-
cial perspective were presented, taking into account its advantages and 
disadvantages. Then, the common features and issues differentiating 
the institution of teleworking and remote work are presented. Despi-
te the similar meaning and scope of standardization, they cannot be 
equated as two identical concepts, used interchangeably. The last part 
of the article focuses on the proposed amendment to the Labor Code 
with regard to the introduction of remote work at the statutory level. 
The bill would replace teleworking with more flexible remote work.

Keywords: fourth industrial revolution, remote work, technology, te-
leworking, Industry 4.0
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Ochrona danych osobowych 
na gruncie pracy zdalnej 

– wybrane zagadnienia

Abstrakt: Celem pracy jest nakreślenie problemów pracy zdalnej, które 
znacząco wpływają na mechanizm ochrony danych osobowych. Anali-
zie poddano w pierwszej kolejności wybrane źródła regulacji z zakresu 
danych osobowych. Niniejsza praca przybliża również pojęcie pracy 
zdalnej, podkreślając jej mniejszy formalizm wobec instytucji telepracy 
z Kodeksu pracy. Przepisy europejskie nakładają na pracodawcę, jako 
administratora danych osobowych, obowiązek oceny ryzyka naru-
szenia praw i wolności pracowników zdalnych tak, aby móc dobrać  
w odpowiedni sposób środki ochrony. Pracodawca ma również określić 
zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi zdalnemu oraz 
przeprowadzić odpowiedni instruktaż i szkolenie. Istotnym zagadnie-
niem jest prawo pracodawcy do kontroli pracownika zdalnego, co do 
których stosuje się analogicznie przepisy dotyczące telepracy. Oznacza 
to, że czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika 
zdalnego i jego rodziny ani miru domowego. Pracodawca, wybierając 
korzystanie z wideokonferencji, powinien zadbać o to, aby pracownicy 
zdalni byli świadomi niebezpieczeństw dotyczących ich sfery osobistej 
i informacyjnej. Istotne jest zatem opracowanie klarownej praktyki 
korzystania z wideokonferencji. Na wspomnienie zasługuje również 
działalność Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa 
Cyfryzacji w zakresie formułowania klarownych wytycznych dotyczą-
cych bezpiecznego korzystania z narzędzi internetowych. Przetwarza-
nie danych jest postępowaniem wielopłaszczyznowym, niezbędna jest 
koncentracja na aspekcie ludzkim oraz techniczno-organizacyjnym. 
Dzięki temu pracodawca-administrator będzie mógł zlikwidować ry-
zyko naruszenia praw lub wolności pracowników zdalnych. Z kolei 
stopień ryzyka określi, czy pracodawca będzie zobowiązany zawiado-
mić tylko organ nadzorczy, czy także osoby, których bezpieczeństwo 
danych naruszono.

Słowa kluczowe: RODO; praca zdalna; ochrona danych osobowych; 
wideokonferencja; przetwarzanie danych osobowych.
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Wstęp

13 marca 2020 roku w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemiczne-
go, a 20 marca 2020 roku - stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem 
się choroby zakaźnej Covid-19, wywoływanej wirusem SARS-CoV-21. Aby 
zwolnić tempo rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzono szereg regulacji 
prawnych, w tym tych dotyczących prawa pracy. Ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych2 (KoronawirusU) wprowadziła pojęcie pracy zdalnej. Z tej formy 
świadczenia pracy, według statystyk GUS, korzystało w II kwartale 2020 roku 
10,2% osób pracujących3, w I kwartale 2021 roku - 14,2%4, a w II kwartale 
2021 roku – 6,8%5.

Specyfika pracy zdalnej polega na świadczeniu pracy poza miejscem jej 
stałego wykonywania. Z tej cechy wynikają konkretne uprawnienia i obo-
wiązki, leżące po stronie pracownika i pracodawcy, które są związane z ochro-
ną danych osobowych. Mają swoje źródło zarówno w prawie unijnym, jak  
i w polskich przepisach prawnych. Na tym tle warto przyjrzeć się praktycz-
nym problemom i zagadnieniom, jakie napotykają pracownicy zdalni oraz ich 
pracodawcy.

Źródła regulacji z zakresu danych osobowych

Na początku należy zaznaczyć, że podstawowe znaczenie w kształtowa-
niu fundamentów ochrony danych osobowych odegrała Europejska Konwen-
cja Praw Człowieka wraz z Protokołami dodatkowymi. Artykuł 8 Konwencji 
stanowi, iż każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego  

1 https://www.gov.pl/web/wsse-gdansk/komunikat-dotyczacy-wydluzenia-uprawnien-inspe 
ktora-ochrony-radiologicznej-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa-sars-cov-2 (dostęp: 22.04. 
2022)
2 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych, Dz.U. z 2021 r. poz. 2095
3 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5820/4/2/1/wplyw_
epidemii_covid-19_na_wybrane_elementy_rynku_pracy_w_polsce_w_drugim_kwarta 
le_2020.pdf (dostęp: 22.04.2022)
4 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5820/4/5/1/wplyw_
epidemii_covid-19_na_wybrane_elementy_rynku_pracy_w_polsce_w_1_kwartale_2021_
roku.pdf (dostęp: 22.04.2022)
5 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/wplyw-epidemii-covid-

-19-na-wybrane-elementy-rynku-pracy-w-polsce-w-drugim-kwartale-2021-r-,4,6.html (dostęp: 
22.04.2022)
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i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Co do zasady nie-
dopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa6. 
Trzeba pamiętać, iż struktury z Konwencji można odnaleźć w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej7, np. w art. 51, który wskazuje, że nikt nie może 
być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji 
dotyczących jego osoby, a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić 
oraz udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokra-
tycznym państwie prawnym8. Z kolei Europejski Trybunał Praw Człowieka 
wskazał, że przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną  
i odbywać się jedynie w określonym celu. Oprócz tego przepisy powinny obej-
mować indykacje co do zakresu i reguł korzystania z uprawnień do zbierania, 
rejestrowania i przechowywania informacji9. Należy podkreślić, iż przepisy 
prawne nie mogą być sformułowane zbyt ogólnie - powinny być należycie 
precyzyjne tak, aby pozwalały danej osobie regulować swoje postępowanie10.

Innym aktem o istotnym znaczeniu jest Konwencja Nr 108 Rady Europy 
z 28.1.1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem 
danych osobowych. Jej celem było wprowadzenie w krajach europejskich 
ujednoliconej ochrony danych osobowych oraz poszanowanie prawa do pry-
watności jednostki11. Polska ratyfikowała12 Konwencję 24.5.2002 r. W litera-
turze podkreśla się, że mimo, iż Konwencja Nr 108 jest fundamentem regu-
lacji europejskiej, to jednak dyrektywa 95/46/WE zdefiniowała elementarne 
pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych, zwiększyła zakres uprawnień 
osób, których dane są przetwarzane i określiła obowiązki podmiotów prze-
twarzających dane. Na szczególną uwagę zasługuje art. 7 dyrektywy 95/46/
WE, który wskazuje sześć przypadków uzasadniających przetwarzanie danych, 
np. osoba, której dane dotyczą jednoznacznie wyraziła na to zgodę, jest to ko-
nieczne dla realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czy 

6 E. Kulesza, Źródła prawa z zakresu danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w za-
trudnieniu, red. D. Dörre-Kolasa, Warszawa, 2020, s.2
7 L. Kępa, Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, Warszawa, 
2018, s. 5
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2009 r., Nr 114, poz. 946
9 M. A. Nowicki, Amann przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 16 lutego 2000 r., skarga 
nr 27798/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 
1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 781
10 M. A. Nowicki, Rotaru przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 4 maja 2000 r., skarga 
nr 28341/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 
1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 793
11 Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarza-
niem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 3, poz. 25 z późn. zm.)
12 L. Kępa, op. cit., Warszawa, 2018, s. 6
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gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania zobowiązania praw-
nego, któremu administrator danych podlega13. Trzeba pamiętać, iż powyższe 
rozważania są jedynie nakreśleniem procesu ewolucji regulacji dotyczących 
danych osobowych. 

Przechodząc zaś do obecnych przepisów dotyczących ochrony da-
nych osobowych, należy wspomnieć o regulacjach RODO14 oraz ustawy  
o ochronie danych osobowych15 (OchrDanychU). Ogólne rozporządzenie UE  
o ochronie danych określa na dwa istotne cele przyjęcia tego aktu prawnego: 
realizację elementarnych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności 
prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, oraz uregulowanie 
zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki 
sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie16. Przepisy 
OchrDanychU są uzupełnieniem RODO. Zgodnie z art. 1 ust. 2 OchrDa-
nychU precyzuje ona m.in.: podmioty publiczne obowiązane do wyznacze-
nia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu, 
warunki oraz tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w za-
kresie ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum 
Akredytacji (podmiot certyfikujący), podmiotu monitorującego kodeks po-
stępowania oraz certyfikacji, tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania, organ 
właściwy w sprawie ochrony danych osobowych czy postępowanie w sprawie 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych17.

Pojęcie pracy zdalnej 

Pochylając się nad zagadnieniem pracy zdalnej, należy najpierw wspo-
mnieć o innej instytucji, uregulowanej w Kodeksie pracy - telepracy. Zgodnie 
z art. 675 § 1 KP telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem 

13 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych, Dz.Urz.UE.L 1995 Nr 281
14 tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119
15 Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1781
16 P. Litwiński (red.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [w:] red. P. Litwiński Ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, 
Warszawa, 2021, komentarz do art.1, Nb. 1
17 Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1781
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pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną18. Natomiast telepracow-
nikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w art. 
675 § 1 KP i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośred-
nictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § 2 KP). Poza tele-
pracą istnieje praca zdalna, wprowadzona przepisami KoronawirusU. Ustawa  
w art. 3 ust. 1 definiuje pracę zdalną w taki sposób: „W okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego  
z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu 
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wy-
konywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza 
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określiło w swych 
wyjaśnieniach, iż: „praca zdalna jest pojęciem szerszym niż telepraca. Praca 
zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania 
na polecenie pracodawcy – w rozumieniu KoronawirusU – w celu przeciw-
działania COVID-19”19. Ministerstwo podkreśla również zasadniczą różnicę 
między telepracą a pracą zdalną, która polega na tym, że telepraca wykorzy-
stuje środki komunikacji elektronicznej, co nie jest wymogiem przy pracy 
zdalnej, lecz możliwością20. Z kolei w literaturze wskazuje się, że praca zdalna 
polecona w związku z pandemią COVID-19, powinna być regularnie wyko-
nywana poza zakładem pracy - we wszystkie dni robocze, ale przez określony 
tylko czas, wskazany w poleceniu pracodawcy21. 

Następna różnica wynika z faktu, że telepracownik jest obowiązany in-
formować pracodawcę o wynikach swojej pracy, w szczególności za pośrednic-
twem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast pracownika pracujące-
go zdalnie ten obowiązek nie dotyczy22.

Praca zdalna jest wolna od wielu ograniczeń o charakterze formalnym, 
które przewidziano dla telepracy. Celem regulacji KoronawirusU było szyb-
kie i sprawne przeniesienie pracowników wraz z wykonywanymi przez nich 
zadaniami do ich domów lub innych miejsc ich przebywania. Skupianie per-
sonelu w siedzibie pracodawcy mogło bowiem zwiększać ryzyko zakażenia. 

18 Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. poz. 1320
19 https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu-koronawirusa 

---praktyczny-poradnik (dostęp: 27.02.2022)
20 Ibidem
21 E. Jagiełło-Jaroszewska, Ochrona danych osobowych a telepraca i praca zdalna [w:] Ochrona 
danych…, red. D. Dörre-Kolasa, Warszawa, 2020, s.219
22 Ibidem, s. 220
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Oprócz tego należy zaznaczyć, że praca zdalna może dotyczyć różnego rodzaju 
czynności, nie tylko tych, które można wykonywać on-line23.

Obowiązki administratora danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych precyzują definicję administra-
tora jako podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele  
i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego prze-
twarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, 
to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać 
wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego 
wyznaczania. Z kolei definicja podmiotu przetwarzającego określa, że jest to 
podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora24. Należy 
podkreślić, że w myśl art. 5 RODO to na administratorze spoczywa odpo-
wiedzialność za przestrzeganie zasad dotyczących danych osobowych. Praco-
dawca może pełnić funkcję administratora lub podmiotu przetwarzającego. 
W obu tych przypadkach istotne jest zapewnienie odpowiednego standardu 
ochrony danych osobowych, do których pracownik uzyskuje dostęp w związ-
ku z wykonywaniem pracy zdalnej25.

Należy nadmienić, że prawa i obowiązki pracodawcy, jako administra-
tora danych w trakcie wykonywania przez pracowników pracy zdalnej, nie 
różnią się kapitalnie od tych podczas świadczenia pracy np. w biurze. Pra-
codawca w tej sytuacji powinien przede wszystkim zapewnić pracownikom 
m.in: dostęp do dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, odpo-
wiedni sprzęt do pracy, na którym przetwarzane są dane osobowe czy dostęp 
do niezbędnych dokumentów26. W kontekście obowiązków pracodawcy nale-
ży wspomnieć o powinności oceny ryzyka dla praw lub wolności osób, która 
ma być dokonywana dla wszelkich operacji przetwarzania. Jeżeli ocena ryzyka 
wykaże, iż konkretne operacje przetwarzania mogą skutkować istotnym naru-
szeniem praw i wolności, to na tej podstawie należy dokonać oceny skutków 
dla ochrony danych27.

23 M. Sakowska-Baryła, Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, Warszawa, 
2020, s. 16
24 M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, 
Warszawa, 2018, komentarz do art. 4, s. 65
25 M. Kuba, Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia [w:] 
Praca zdalna w polskim systemie prawnym, red. M. Mędrala, Warszawa, 2021, s. 138
26 Ł. Prasołek, A. Kiełbratowska, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO, 
Warszawa, 2020, s. 19
27 L. Kępa, Ochrona danych osobowych…, Warszawa, 2018, s. 280
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Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że administrator powinien określić pro-
cedury pracy zdalnej uwzględniające zasady ochrony danych osobowych, aby 
przeprowadzić należyty instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Ważne jest bo-
wiem podniesienie świadomości pracowników dotyczącej ochrony danych 
osobowych28.

Kontrola pracownika zdalnego

Ważnym aspektem pracy zdalnej jest prawo pracodawcy do kontroli. Ko-
deks pracy w art. 22 § 1 stanowi, że „przez nawiązanie stosunku pracy pra-
cownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagro-
dzeniem”29. Kierownictwo dotyczy również pracy wykonywanej w warunkach 
pracy zdalnej, a w związku z tym powstaje zagadnienie kontroli nad takim 
pracownikiem30. Przepisy prawa nie określają, w jaki sposób pracodawca 
może kontrolować pracownika zdalnego. W tej materii zastosowanie znajdą 
powszechne regulacje prawa pracy (szczególnie te obejmujące telepracę) i akty 
wewnątrzzakładowe. Co ważne, elementarną kwestią jest poinformowanie 
pracownika o zakresie, zasadach oraz formach sprawowania kontroli31.

Stosowanie tradycyjnej procedury kontroli pracownika w warunkach 
pracy zdalnej jest niemożliwe bez wpływania na dobra osobiste jego oraz 
członków jego rodziny. Pracodawca nie może bowiem swobodnie kontrolo-
wać pracownika w jego domu. Oznacza to, że uprawnienia kontrolne praco-
dawcy muszą być ograniczane, mając na względzie prawo do prywatności32.

Należy pamiętać, że zawsze, podejmując czynności kontrolne, pracodaw-
ca musi mieć na względzie zgodny z prawem cel kontroli oraz powinność po-
szanowania dóbr osobistych pracownika i przysługującego osobie zatrudnio-
nej prawa do ochrony danych osobowych33. Trzeba nadmienić, że kontrola 
w domu pracownika powinna się odbywać za uprzednią zgodą pracownika 
wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. 

28 M. Sakowska-Baryła, Ochrona danych…, Warszawa, 2020, s. 78
29 Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. poz. 1320
30 M. Sakowska-Baryła, op. cit., Warszawa, 2020, s. 66
31 https://biznesprawnik.pl/2021/02/11/praca-zdalna-a-kontrola-pracownikow-jakie-mozli 
wosci-ma-pracodawca/ (dostęp: 28.02.2022)
32 A. Prusik, Praca zdalna – jak ją uregulować na przyszłość, Rzeczpospolita, 01.04.2021
33 M. Kuba, Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy, Warszawa, 2014, s. 21



122

MAGDALENA JURCZUK

Konieczność uzyskania zgody pracownika na przeprowadzenie kontroli w jego 
domu oraz kwestia poszanowania dóbr osobistych świadczą o tym, że kontro-
la wykonywania pracy w domu zatrudnionej osoby powinna mieć charakter 
wyjątkowy. Oprócz tego, kontroli w tym zakresie należy dokonywać w miarę 
możliwości przy pomocy środków porozumiewania się na odległość34. W lite-
raturze podkreśla się, że kontrola powinna odbywać się jedynie w pomieszcze-
niach, w których jest wykonywana praca zdalna. Wymóg ten dotyczy kontroli 
wykonywanej przez fizyczną obecność pracodawcy w domu pracownika, jak  
i kontroli wykonywanej za pomocą środków komunikacji na odległość35.

Wideokonferencja

Na skutek pandemii koronawirusa zaszły również zmiany dotyczące 
komunikacji i współpracy. Zaczęto stosować wideokonferencje, korzystając  
z aplikacji takich jak Skype czy Zoom. Trzeba jednak pamiętać, że RODO 
nie pozostawia wątpliwości co do tego, że dane osobowe obejmują również 
wizerunek czy głos. Oznacza to, że umieszczone w Internecie nagranie czy 
relacja na żywo są przykładami przetwarzania danych36. Przetwarzanie musi 
odbywać się zgodnie z regułami zawartymi w art. 5 RODO: legalności, rzetel-
ności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji i poprawności danych, 
ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności37. 
Należy zatem rozważyć różne aspekty ochrony danych osobowych w kon-
tekście np. uprawnień pracownika podczas wideokonferencji, korzystania  
z kamery i mikrofonu, danych osobowych koniecznych do uczestnictwa  
w wideokonferencji czy czasu ich przechowywania.

Na administratorze spoczywa przede wszystkim obowiązek informacyj-
ny. Polega to na powiadomieniu osób, których dotyczy przetwarzanie, kto 
jest administratorem, odbiorcą danych, jakie są podstawy prawne oraz cel 
przetwarzania. Należy również zawiadomić o tym, jaki jest przewidywany 
czas przetwarzania danych oraz jakie prawa przysługują zainteresowanym38. 
Trzeba podkreślić, że pracodawca, wybierając korzystanie z wideokonferencji, 
powinien zadbać o to, aby pracownicy zdalni byli świadomi niebezpieczeństw 

34 E. Jagiełło-Jaroszewska, Ochrona danych osobowych a telepraca i praca zdalna [w:] Ochrona 
danych…, red. D. Dörre-Kolasa, Warszawa, 2020, s.226-227
35 Ibidem, s. 227-228
36 J. Leśnicka, Na udział w wideokonferencji też trzeba wyrazić zgodę, Rzeczpospolita, 2021
37 A. Nerka [w:] Ogólne rozporządzenie…, red. M. SakowskaBaryła, Warszawa, 2018, komen-
tarz do art. 5, s. 142
38 J. Leśnicka, op. cit., Rzeczpospolita, 2021
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dotyczących ich sfery osobistej i informacyjnej. Istotne jest zatem opracowa-
nie użytecznej, klarownej praktyki korzystania z wideokonferencji, łatwo do-
stępnej dla pracowników czy innych uczestników spotkania39.

W literaturze z aprobatą spotykają się wytyczne dotyczące zasad prze-
prowadzania wideokonferencji, sformułowane przez Urząd Ochrony Danych 
Osobowych oraz Ministerstwo Cyfryzacji40. UODO dzieli wskazówki na trzy 
etapy: przed rozpoczęciem wideokonferencji, w jej trakcie oraz po jej zakoń-
czeniu41. Do pierwszego z etapów zaliczamy takie porady jak: 

1) Zapoznaj się z ogólnymi warunkami użytkowania lub polityką prywat-
ności programu, z którego chcesz skorzystać;

2) Sprawdź, czy Twoje rozmowy będą nagrywane i przechowywane;
3) Zweryfikuj, do jakich celów będą wykorzystywane Twoje dane osobowe;
4) Sprawdź, o jakie uprawnienia do danych jesteś proszony – lista kontak-

tów, lokalizacja itp.;
5) Zabezpiecz sieć wi-fi silnym hasłem;
6) Przy podłączeniu się do telekonferencji korzystaj z kodów dostępu/

PIN-ów;
7) Przeskanuj program do telekonferencji systemem antywirusowym.

Z kolei podczas wideokonferencji UODO zaleca m.in., aby:

1) Ograniczyć ilość podawania danych osobowych – używać pseudonimu  
i służbowego adresu e-mail;

2) Używać innego hasła niż używane w innych usługach;
3) Nie udostępniać linków do konferencji w mediach społecznościowych;
4) Włączyć, o ile to możliwe, domyślną ochronę hasłem spotkania on-line;
5) W celu wykonywania rozmów służbowych wykorzystywać dostęp do sie-

ci za pomocą szyfrowanego połączenia VPN;
6) Nie udostępniać dokumentów służbowych za pomocą czatu, który może 

być publiczny.

Jeśli zaś chodzi o ostatni etap, UODO formułuje następujące trzy porady:

1) Wyłącz mikrofon i kamerę;
2) Upewnij się, że zakończyłeś spotkanie on-line i zamknąłeś aplikację;
3) Sprawdź, czy program do telekonferencji nie działa w tle. 

39 M. Sakowska-Baryła, Ochrona danych…, Warszawa, 2020, s. 114
40 Ibidem, s. 124
41 https://uodo.gov.pl/pl/138/1525 (dostęp: 05.03.2022)
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Ministerstwo Cyfryzacji opracowało poradnik bezpiecznego korzystania 
z platform służących do prowadzenia nauki na odległość42. Wśród wskazówek 
tam zawartych możemy wymienić takiej jak: informowanie uczniów, że lin-
ki do spotkań otrzymują indywidualnie i nie powinni ich przekazywać/udo-
stępniać publicznie; korzystanie z opcji tworzenia poczekalni, aby decydować  
o wpuszczeniu danej osoby na lekcję; korzystanie z najbardziej aktualnej wer-
sji aplikacji; wysyłanie linków do lekcji w wiadomości email.

Ocena ryzyka i naruszenie danych osobowych

Ostatnim istotnym zagadnieniem jest, zasygnalizowana powyżej, kwestia 
oceny ryzyka przez administratora, której wymagają przepisy RODO. Arty-
kuł 24 ust. 1 stanowi bowiem, że uwzględniając charakter, zakres, kontekst  
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne. Warto dodać, że art. 35 rozporządzenia 
wskazuje na obowiązek oceny skutków dla ochrony danych, w szczególno-
ści w przypadku systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych 
odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec 
osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę  
fizyczną czy w sytuacji przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii da-
nych osobowych43. W kontekście pracy zdalnej przy ocenianiu ryzyka należy 
mieć na uwadze okoliczności takie jak: zakres i charakter przetwarzania da-
nych osobowych oraz jego cel i kontekst44.

Jeśli zaś chodzi o praktyczne rozwiązania podejmowane w celu ograni-
czenia wystąpienia naruszeń danych osobowych, możemy posiłkować się wy-
tycznymi UODO45. W kontekście pracy zdalnej warto przywołać poradę, aby 
w przypadku wysyłania korespondencji do większej liczby osób, należy dbać  
o to, aby adresy mailowe osób, do których korespondencja jest kierowana, nie 
były udostępniane wszystkim pozostałym adresatom wiadomości (chyba że 
takie działanie jest celowe i uzasadnione). W tym celu należy stosować pola 
UDW, tj. „ukryte do wiadomości”. Innym praktycznym rozwiązaniem jest 

42 https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-ko 
rzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020 (dostęp: 05.03.2022)
43 M. Sakowska-Baryła (red.) Ogólne rozporządzenie…, Warszawa, 2018, komentarz do art. 35, 
s. 379
44 M. Sakowska-Baryła, Ochrona danych…, Warszawa 2020, s. 147
45 https://uodo.gov.pl/pl/file/2210 (dostęp z dn. 05.03.2022)
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metoda szyfrowania pamięci urządzeń lub plików z danymi osobowymi bądź 
automatyczne wylogowanie użytkownika ze zdalnych zasobów, z których ko-
rzysta (np. skrzynek pocztowych po zakończeniu pracy w programie pocz-
towym, przeglądarce internetowej). Chodzi o to, aby zabezpieczyć te dane  
w przypadku kradzieży lub utraty telefonu czy przenośnego komputera. Kolej-
ne wytyczne, przydatne w pracy zdalnej, dotyczą postępowania w przypadku 
zablokowania dostępu do danych przez tzw. złośliwe oprogramowanie (ran-
somware). W tej sytuacji UODO zaleca, aby posiadać kopie zapasowe danych 
osobowych odseparowane od środowiska, które może być celem ataku przez 
złośliwe oprogramowanie. Oprócz tego warto korzystać ze sprawdzonego  
i aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz ustawiać silne hasła.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zmodyfikowało sposób po-
strzegania naruszenia ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych 
jest procesem wielopłaszczyznowym, który wymaga analizy czynnika ludz-
kiego oraz technologiczno-organizacyjnego. Z kolei stopień ryzyka narusze-
nia danych zdeterminuje, czy administrator będzie obowiązany zawiadomić 
jedynie organ nadzorczy czy także osoby których dane dotyczą. Artykuł 34 
ust. 1 RODO wskazuje bowiem, że jeżeli naruszenie ochrony danych oso-
bowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której 
dane dotyczą, o takim naruszeniu. Istotne jest również, aby sami pracownicy 
mieli świadomość, że zgłaszanie przełożonym podejrzanych zdarzeń jest ich 
obowiązkiem46.

Zakończenie

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzo-
no definicję pracy zdalnej, która jest szerszym pojęciem niż telepraca i różni 
się od niej mniejszym formalizmem. Biorąc również po uwagę cel regulacji 
pracy zdalnej oraz przywołane we wstępie statystyki GUS-u, należy stwierdzić, 
że zasadne było wprowadzenie tej instytucji do polskiego porządku prawnego. 

Obecne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przede wszyst-
kim RODO oraz OchrDanychU, wynikają z wieloletniej ewolucji prawnej,  
a ich fundamentem jest szeroko pojęte prawo do prywatności. Na pracodaw-
cy, jako administratorze danych osobowych, spoczywa w pierwszej kolejności 
obowiązek oceny ryzyka naruszenia praw i wolności pracowników zdalnych, 

46 T. Osiej, Naruszenie ochrony danych osobowych [w:] Ochrona danych…, red. D. Dörre- 
Kolasa, Warszawa, 2020, s. 386-387
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aby następnie móc dobrać w odpowiedni sposób środki ochrony. Nie można 
zapominać, iż wpływ na ochronę danych osobowych pracowników ma pod-
noszenie ich świadomości w tym zakresie, szczególnie poprzez odpowiednie 
szkolenia. 

Kontrola pracownika zdalnego powinna mieć wyjątkowy charakter  
i odbywać się za jego zgodą, wyłącznie w pomieszczeniu wykonywania pracy 
zdalnej, z poszanowaniem prywatności pracownika i jego rodziny.

Z pracą zdalną nierozłącznie związane jest korzystanie z rozwiązań 
umożliwiających komunikowanie się na odległość. Szerokie możliwości, ja-
kie oferują platformy internetowe wymagają również szczególnych środków 
mających na celu ochronę danych osobowych. Będą nimi zarówno zachowania  
o charakterze techniczno-organizacyjnym (np. korzystanie z szyfrowanego 
połączenia VPN czy stosowanie pól UDW w wiadomościach e-mail), jak i te 
wynikające z reguł ostrożności w sieci (np. sprawdzenie czy rozmowy są na-
grywane oraz upewnienie się, że aplikacja wideokonferencji została zamknięta 
poprawnie). Powyższe zasady bezpiecznego korzystania z platform interneto-
wych możemy znaleźć w wytycznych UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji, 
które ze względu na swoją klarowność i praktyczny charakter spotykają się ze 
słuszną aprobatą w literaturze dotyczącej pracy zdalnej.
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rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119.

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paździer-
nika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie prze-
twarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, 
Dz.Urz.UE.L 1995 Nr 281.
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Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1781.

Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2021 r. poz. 2095.
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Personal data protection  
on the basis of remote work - selected issues

Abstract: The aim of the study is to outline the problems of remote 
work that significantly affect the mechanism of personal data protec-
tion. Selected sources of regulations in the field of personal data were 
analyzed first. This work also introduces the concept of remote work, 
emphasizing its less formalism in relation to the institution of telewor-
king from the Labor Code. European regulations impose on the em-
ployer, as the administrator of personal data, the obligation to assess 
the risk of violation of the rights and freedoms of remote employees 
so that they can select appropriate protective measures. The employ-
er is also to define the rules for the protection of data provided to 
the remote employee and to conduct appropriate instruction and tra-
ining. An important issue is the employer's right to control a remote 
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employee, to which the provisions on teleworking apply analogously. 
This means that the control activities must not compromise the privacy 
of the remote worker and his family, or the privacy of the home. When 
choosing to use videoconferencing, the employer should ensure that 
remote workers are aware of the dangers of their personal and infor-
mational sphere. It is therefore important to develop a clear practice of 
using videoconferencing. The activities of the Office for Personal Data 
Protection and the Ministry of Digitization in the field of formulating 
clear guidelines for the safe use of Internet tools also deserve mention. 
Data processing is a multifaceted procedure, it is necessary to focus 
on the human as well as technical and organizational aspects. Thanks 
to this, the employer-administrator will be able to eliminate the risk 
of violating the rights or freedoms of remote employees. In turn, the 
degree of risk will determine whether the employer will be obliged to 
notify only the supervisory authority or also persons whose data secu-
rity has been breached.

Keywords: GDPR; remote work; personal data protection; videocon-
ference; processing of personal data.
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Urlop sabatyczny jako recepta  
na wypalenie zawodowe:  

de lege lata, de lege ferenda

Abstrakt: Wypalenie zawodowe staje się coraz poważniejszym proble-
mem w rozwiniętych społeczeństwach. Jednym ze sposobów przeciw-
działania temu zjawisku jest oferowanie przez pracodawcę tzw. urlopu 
sabatycznego (ang. sabbatical leave).  Stanowi on formę motywacji 
pracowników, która polega na udzieleniu pracownikowi kilkutygo-
dniowego lub kilkumiesięcznego urlopu, gwarantującego zachowanie 
dotychczasowego miejsca pracy. Celem urlopu sabatycznego jest rege-
neracja pracownika wypalonego zawodowo, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych lub wolontariat. Przeprowadzone badania wykazały po-
zytywny wpływ urlopów sabatycznych na zdrowie psychiczne pracow-
ników. Urlopy sabatyczne występują m.in. w Stanach Zjednoczonych. 
Ten rodzaj urlopu uregulowany jest w różny sposób poprzez stano-
we, a także jest rozpowszechniony wśród prywatnych pracodawców.  
Publiczne programy sabatyczne nakierowane są raczej na doskona-
lenie zawodowe, podczas gdy te oferowane przez prywatnych praco-
dawców przede wszystkim na regenerację i odpoczynek pracowników.  
W Wielkiej Brytanii urlopy sabatyczne nie zostały uregulowane ustawowo  
i nie są instytucją jednolitą. Wdrożyło je część prywatnych korporacji, 
a także niektóre instytucje publiczne, np. jednostki brytyjskiej publicz-
nej służby zdrowia. De lege lata polskie prawo pracy nie przewiduje 
żadnych przepisów dotyczących urlopu sabatycznego. Kodeks pracy 
zawiera co prawda urlop bezpłatny jako dopuszczalną formę dłuższego 
zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jednak jego 
istota i cel są odmienne niż istotna i cel urlopu sabatycznego. Polskie 
przepisy prawa pracy zasadniczo nie stoją także na przeszkodzie wpro-
wadzeniu urlopów sabatycznych na poziomie umowy o pracę albo 
aktów zbiorowego prawa pracy. Ewentualne postanowienia dotyczące 
urlopów sabatycznych muszą jednak być zgodne z zasadami uprzy-
wilejowania pracownika, równego traktowania i niedyskryminacji.  
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Za wprowadzeniem urlopu sabatycznego do kodeksu pracy przema-
wiają argumenty prawne (brak jednolitej wykładni obowiązujących 
przepisów prawa pracy, niespełnianie celów i założeń urlopu saba-
tycznego przez urlop bezpłatny, trudności w uzyskaniu zaświadczenia 
lekarskiego o niezdolności do pracy w związku z wypaleniem zawodo-
wym) oraz argumenty pozaprawne (dane o powszechności wypalenia 
zawodowego, potwierdzony badaniami wpływ urlopów sabatycznych 
na poprawę kondycji pracowników, zmiany postaw społecznych, upo-
wszechnianie się kultury korporacyjnej państw zachodnich w Polsce).

Słowa kluczowe: prawo do wypoczynku, urlop bezpłatny, urlop wy-
poczynkowy, urlop sabatyczny, wypalenie zawodowe, urlop dla pora-
towania zdrowia, przerwa w karierze, urlop naukowy, sabbatical leave, 
career break.

Wstęp

Wypalenie zawodowe staje się coraz poważniejszym problemem w rozwi-
niętych społeczeństwach. Dotyczy ono w szczególności pracowników zajmu-
jących najbardziej odpowiedzialne stanowiska wysokiego szczebla, ale może 
występować we wszystkich grupach zawodowych. Jednym ze sposobów prze-
ciwdziałania temu zjawisku jest oferowanie przez pracodawcę tzw. urlopu sa-
batycznego (ang. sabbatical leave). Celem artykułu jest przedstawienie instytu-
cji urlopu sabatycznego w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa 
pracy, sformułowanie uwag de lege lata oraz postulatów de lege ferenda, a także 
przybliżenie rozwiązań prawnych dot. urlopów sabatycznych występujących 
w innych krajach – Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W artykule 
zastosowano następujące metody badawcze: analiza formalno-dogmatyczna 
norm prawnych, analiza orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawa 
pracy, metoda komparatystyczna.

Wypalenie zawodowe  
jako współczesny problem cywilizacyjny

Mianem wypalenia zawodowego określa się przedłużoną reakcję na 
przewlekle działające stresory emocjonalne i interpersonalne występujące  
w środowisku pracy1. Wypalenie zawodowe to długotrwały proces powstający 

1 M. Anczewska, P. Witaj, J. Reszczyńska, Wypalenie zawodowe, Postępy w Psychiatrii i Neu-
rologii, 2005/14, s. 68.
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w związku z działaniem stresu zawodowego, przy równoczesnym załamaniu 
zdolności adaptacyjnych pracownika. Do jego najczęstszych objawów zalicza 
się emocjonalne wyczerpanie, depersonalizację i obniżone poczucie dokonań 
osobistych. Wypalenie zawodowe posiada pewne cechy wspólne z depresją 
oraz zespołem przewlekłego zmęczenia, takie jak utrzymujący się spadek na-
stroju, czy brak motywacji do podejmowania wyzwań. Zjawisko to nie jest 
tożsame ze stresem, który zazwyczaj jest krótkotrwały i związany z konkret-
nym wydarzeniem – wypalenie natomiast jest długotrwałą i przedłużającą 
się reakcją na stres2. Wypalenie zawodowe należy odróżnić od pierwotnego 
braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków zawodowych, bowiem 
przyjmuje się, że może rozwinąć się ono jedynie u osób wykazujących pier-
wotnie wysoki poziom motywacji do pracy3. Za czynniki sprzyjające wypa-
leniu zawodowemu uważa się okoliczności wynikające ze środowiska pracy 
(np. obciążenie pracą, presja czasu), a także uwarunkowania indywidualne, 
związane z samym pracownikiem (np. niska samoocena, nierealistyczne ocze-
kiwania wobec pracy4). W 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia5 wpisała 
wypalenie zawodowe (ang. burnout) do Międzynarodowej Klasyfikacji Cho-
rób ICD-11. Figuruje ono tam jednak nie jako choroba, lecz jako syndrom 
zawodowy znacząco wpływający na stan zdrowia. Zgodnie z definicją WHO 
wypalenie zawodowe jest  syndromem wynikającym z przewlekłego stresu  
w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić. Charakteryzuje 
się on trzema wymiarami: 

1) poczuciem braku energii lub wyczerpania; 
2) zwiększonym dystansem psychicznym wobec wykonywanej pracy lub po-
czuciem negatywizmu lub cynizmu związanego z wykonywaną pracą; oraz 
3) poczuciem braku skuteczności i braku osiągnięć6.

Wypalenie zawodowe z całą pewnością stanowi jedno z istotnych wy-
zwań i problemów cywilizacyjnych XXI wieku. Badanie przeprowadzone 
przez UceResearch i Syno Poland dla platformy ePsycholodzy.pl, na reprezen-
tatywnej grupie 1037 dorosłych pracujących Polaków, wykazało, że aż 65,3 
proc. pracowników odczuwa symptomy wypalenia zawodowego7. Z badania 

2 Ibidem, s. 70.
3 Ibidem, s. 71.
4 Ibidem, s. 72.
5 Dalej: WHO.
6 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/129180281 (dostęp: 25. 
01.2022 r.)
7 https://twitter.com/UCEResearchPL/status/1465782654066900994 (dostęp: 25.01.2022 r.)
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wynika także, że aż ponad 80 proc. ankietowanych w wieku 18-22 lata ma 
długotrwałe i silne poczucie zmęczenia lub wyczerpania i braku energii, trwa-
jące mimo odpoczynku i niezwiązane z żadną chorobą8. Jak wskazał psycho-
log M. Murgrabia, prezes platformy ePsycholodzy.pl w rozmowie z portalem 
Interia.pl, młodzi ludzie mogą być bardziej narażeni na wypalenie zawodo-
we, z uwagi na szybkie tempo życia oraz nierealne oczekiwania stawiane im 
przez pracodawców. Jego zdaniem, wypalenie zawodowe może być obecne 
we wszystkich grupach zawodowych9.

Dane te są z całą pewnością niepokojące i nasuwają pytanie o sposoby 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Zjawisko to rodzi bowiem nega-
tywne skutki zarówno w sferze zawodowej (np. obniżenie jakości i efektywno-
ści pracy), jak również w sferze osobistej i rodzinnej pracownika. Stanowi ono 
poważny problem społeczny. W niektórych krajach pojawiają się rozwiązania 
prawne mające przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Jednym z nich jest 
wprowadzanie w zakładach pracy tzw. urlopów sabatycznych, pozwalających 
pracownikom na odpowiedni odpoczynek i poprawę kondycji psychicznej. 
Przeprowadzone badania naukowe dotyczące różnych grup zawodowych 
wykazały, że urlopy sabatyczne prowadzą do zmniejszenia wypalenia za-
wodowego oraz zwiększenia motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy.  
W swojej dysertacji doktorskiej J. P. Fuller zebrał dane od trzydziestu pastorów 
nazaretańskich ze Stanów Zjednoczonych na temat przypuszczalnego pozy-
tywnego wpływu urlopu sabatycznego na prekursory wypalenia zawodowego. 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdził, że urlopy sabatyczne zmniej-
szają czynniki powodujące wypalenie zawodowe zarówno reaktywnie, jak  
i prewencyjnie. Ponadto korzystanie przez pastorów z urlopów sabatycznych 
wydłuża czas sprawowania ich kadencji w parafii oraz pomaga przygotować 
się do objęcia nowego stanowiska10. Z kolei badania przeprowadzone przez  
H. Gaziela wśród nauczycieli izraelskich szkół podstawowych wykazały, że 
urlop sabatyczny w połączeniu z profesjonalnym programem szkoleniowym 
miał duży wpływ na zmniejszenie poczucia wypalenia zawodowego nauczycieli  
i zamiaru odejścia z pracy lub zawodu11. Udowodniono także, że program 

8 Ibidem.
9 https://biznes.interia.pl/praca/news-wypalenie-zawodowe-firmy-znowu-czekaja-powazne- 
klopoty,nId,5670124#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 
(dostęp: 25.01.2022 r.)
10 J. P. Fuller, The impact of sabbaticals on burnout precusors and tenure among nazarene clergy 
in the United States (PhD thesis), Wilmore, Kentucky 2003, s. 2.
11 H. H. Gaziel, Sabbatical leave, job burnout and turnover intentions among teachers, Interna-
tional Journal of Lifelong Education, 1995/14, s. 337.
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polegający na wprowadzeniu miesięcznego urlopu sabatycznego dla pracow-
ników organizacji non-profit świadczących usługi humanitarne w Korei Połu-
dniowej zmniejszył stopień wypalenia zawodowego i zwiększył poziom ogól-
nego stanu zdrowia, zaangażowania organizacyjnego i poczucia dobrostanu 
badanych pracowników12.

Pojęcie urlopu sabatycznego.

Etymologia pojęcia sabbatical (sabatyczny) pochodzi od  greckiego słowa 
sabbaton, które z kolei wywodzi się od hebrajskiego słowa shabbāth, oznaczają-
cego "odpoczynek". Termin ten związany jest z szabatem, który odnosi się do 
biblijnego dnia odpoczynku, czyli siódmego dnia tygodnia. Stary Testament 
odwołuje się do szabatu jako Bożego dnia odpoczynku w Księdze Rodzaju, 
jednak szabat odnoszący się do całego roku odpoczynku jest wspomniany  
w Księdze Kapłańskiej13 (25:3-5): „Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć 
lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w siódmym 
roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy 
obsiewał pola ani obcinał winnicy, nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na 
polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabato-
wy dla ziemi14”. Urlop sabatyczny nawiązuje więc raczej do biblijnego roku 
szabatowego niż do dnia szabatowego, gdyż wiąże się z długim, kilkutygo-
dniowym lub kilkumiesięcznym, a czasem nawet i rocznym okresem przerwy 
od świadczenia pracy.

W erze nowożytnej instytucja urlopu sabatycznego spopularyzowana 
została wśród amerykańskich uczelni wyższych w XIX wieku. Pierwszą insty-
tucją szkolnictwa wyższego, która wprowadziła określony system urlopów sa-
batycznych dla swoich wykładowców był Harvard University w 1880 roku15. 
Dwie kolejne uczelnie – Cornell University i Wellesley College ustanowiły 
takie systemy w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku, a siedem kolejnych – 
przed końcem XIX wieku. Te dziesięć uczelni może być uznane za pionierów 
tego rodzaju polityki kadrowej, która w okresie późniejszym uległa szerszemu 
rozpowszechnieniu w Stanach Zjednoczonych16.

12 C. Kang, M. Kim, J. Lee, The Effects of a Month-Long Sabbatical Program on Helping Profession-
als of Nonprofit Human Service Organizations in South Korea: Burnout, General Health, Organi-
zational Commitment, and the Sense of Well-being, Administration in Social Work, 2010/3, s. 44.
13 Ibidem, s. 44.
14 https://biblia.deon.pl (dostęp: 25.01.2022 r.)
15 W. C. Eells, E. V. Hollis, Sabbatical leave in American higher education. Origin, Early History 
and Current Practices, Washington D. C. 1962, s.1.
16 Ibidem, s.1.
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Pojęcie urlopu sabatycznego może być rozumiane w dwojaki sposób. 
Dobrze odzwierciedla to Cambridge Dictionary, który definiuje urlop saba-
tyczny (ang. sabbatical) z jednej strony jako (1) okres, w którym nauczyciele 
szkół wyższych lub uniwersytetów mogą przerwać swoją zwykłą pracę w celu 
odbycia studiów lub podróży, zazwyczaj nadal otrzymując wynagrodzenie,  
a z drugiej strony jako (2) okres, w którym pracownik może wziąć wolne od 
pracy na naukę lub podróż17. 

Pierwsza z definicji nawiązuje do popularnego w kulturze anglosaskiej 
urlopu sabatycznego nauczycieli akademickich przewidzianych przez statuty 
lub inne dokumenty wewnętrzne uczelni wyższych. Urlop sabatyczny w tym 
rozumieniu jest instytucją zbliżoną do urlopu naukowego czy urlopu szkole-
niowego udzielanego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowa-
dzenia badań naukowych bądź odbycia zagranicznego wyjazdu naukowego. 
W literaturze amerykańskiej urlop sabatyczny często definiowany jest jako 
plan zapewnienia nauczycielom możliwości samodoskonalenia się poprzez 
urlop z pełną lub częściową rekompensatą, po upływie wyznaczonej liczby lat 
nieprzerwanej pracy18. Taka definicja zawiera w sobie następujące elementy  
a) cel – zapewnienie możliwości samodoskonalenia się, b) rekompensata – 
traktowana nie jako wynagrodzenie za świadczone wcześniej usługi, lecz raczej 
jako inwestycja w przyszłą poprawę sytuacji instytucji akademickiej, która 
przyznaje urlop oraz c) określony okres wcześniejszej, następującej po sobie 
pracy w danej instytucji19. Twórcy pierwszych programów sabatycznych  
w Stanach Zjednoczonych podkreślali, że nie powinny one być traktowane 
jako wydłużone okresy wakacji, lecz inwestycje, których celem jest zwiększe-
nie efektywności pracy dydaktycznej i wykorzystanie okazji do samodoskona-
lenia zawodowego20.

Druga z przywołanych definicji posiada szerszy zakres zarówno podmio-
towy – odnosi się nie tylko do nauczycieli, lecz do wszelkich grup zawodo-
wych, wobec których zakład pracy przewiduje możliwość udzielenia urlopu 
dłuższego niż standardowy urlop wypoczynkowy, jak i przedmiotowy – urlop 
udzielany jest nie tylko w celach naukowych, ale również w celu regeneracji sił, 
odpoczynku i redukcji wypalenia zawodowego pracownika albo podjęcia wo-
lontariatu. Taki rodzaj urlopu występuje zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i wśród prywatnych pracodawców, szczególnie w dużych korporacjach. 

17 https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/sabbatical (dostęp: 25.01.2022 r.)
18 C. V. Good, (red.), Dictionary of Education. New York 1959, s. 424.
19 W. C. Eells, E. V. Hollis, op. cit., s. 3.
20 Ibidem, s. 4.
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W niniejszym artykule urlop sabatyczny rozumiany będzie szeroko,  
w myśl drugiej z przywołanych wyżej definicji Cambridge Dictionary. Mer-
riam-Webster Dictionary definiuje pojęcie urlopu sabatycznego jako przerwę 
lub zmianę od normalnej rutyny w przypadku zatrudnienia21. Urlop saba-
tyczny stanowi formę motywacji pracowników, która polega na udzieleniu 
pracownikowi kilkutygodniowego lub kilkumiesięcznego urlopu, gwarantu-
jącego zachowanie dotychczasowego miejsca pracy. Jest on pewnego rodzaju 
umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i przeznaczony jest zazwy-
czaj dla doświadczonych specjalistów posiadających odpowiedni staż pracy.  
Celem urlopu sabatycznego jest zasadniczo regeneracja pracownika wypalo-
nego zawodowo, a czasem także podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub 
naukowych albo wolontariat. Korzyść pracodawcy z udzielenia takiego urlopu 
polega na poprawie kondycji psychofizycznej pracownika przez co staje się on 
bardziej wydajny, a także na utrzymaniu w miejscu pracy kluczowych specjali-
stów, którzy mogą okazać się trudni do zastąpienia. Za czas urlopu pracownik 
otrzymuje pełne wynagrodzenie, jego część albo nie jest mu wypłacane żadne 
wynagrodzenie, w zależności od postanowień umowy zawartej z pracodawcą.

Urlop sabatyczny w wybranych krajach świata

Stany Zjednoczone

Państwem, w którym rozpowszechnieniu uległy urlopy sabatyczne są 
Stany Zjednoczone. Ten rodzaj urlopu nie został rozpoznany na poziomie 
federalnym, jednak przewiduje go prawo niektórych stanów. Ponadto część 
firm prywatnych w aktach  zbiorowego prawa pracy wprowadziło polityki  
i programy służące realizacji przez pracowników urlopów sabatycznych.

Jako przykład regulacji stanowej wskazać można Kodeks Administracyj-
ny Wirginii Zachodniej, który dopuszcza wprowadzenie przez okręgowe rady 
oświatowe urlopów sabatycznych dla zawodowych nauczycieli i pomocników 
nauczycieli22. Celem takiego urlopu może być prowadzenie badań, zdobycie 
zaawansowanego stopnia naukowego związanego z przedmiotem nauczania, 
udział w programie wymiany nauczycieli, ukończenie studiów licencjackich 
dla pomocników nauczycieli lub udział w innych działaniach związanych 
z rozwojem zawodowym, które przyczynią się do poprawy zarówno jednostki 

21 https://www.merriam-webster.com/dictionary/sabbatical (dostęp: 25.01.2022 r.)
22 https://www.law.cornell.edu/regulations/west-virginia/agency-126/title-126/series- 
126-157 (dostęp: 25.01. 2022 r.)
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naukowej jak i jej usług dla uczniów w danym okręgu szkolnym23. Prawo 
do urlopu sabatycznego nabywa zasadniczo osoba, która była zatrudniona 
w pełnym wymiarze godzin i posiada co najmniej dziesięć lat stażu pracy  
w szkołach publicznych w Wirginii Zachodniej24. Pracownicy mogą otrzymać 
rekompensatę za okres urlopu sabatycznego w wysokości do połowy ich regu-
larnego wynagrodzenia. Podczas urlopu sabatycznego pracownicy uważani są 
za zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy dla celów związanych z la-
tami doświadczenia zawodowego, akumulacją stażu pracy oraz uczestnictwem 
w programach emerytalnych i ubezpieczeniowych. Nauczyciele powracający 
z urlopu są przydzielani do zajmowanego wcześniej stanowiska, chyba że 
obie strony stosunku pracy uzgodnią inny przydział. Pracownicy korzystający  
z urlopu sabatycznego zobowiązani są do powrotu do pracy w zakładzie, który 
udzielił im urlopu na okres co najmniej jednego roku za każdy rok urlopu,  
w przeciwnym wypadku zobowiązani są do zwrotu wynagrodzenia i świad-
czeń otrzymanych w tym czasie oraz odliczenia okresów emerytalnych i stażu 
pracy nabytych podczas urlopu sabatycznego25. 

Przykładem prywatnego pracodawcy, który wprowadził program saba-
tyczny w Stanach Zjednoczonych jest firma Adobe. Polityka urlopów saba-
tycznych Adobe oferuje uprawnionym pracownikom program urlopów saba-
tycznych, w celu nagrodzenia ich za dotychczasowe osiągnięcia i regenerację 
sił, tak aby po urlopie mogli wnieść dodatkowy cenny wkład w rozwój firmy26. 
Do udziału w programie kwalifikują się pracownicy zatrudnieni przez Adobe 
na stałe w Stanach Zjednoczonych w wymiarze pracy co najmniej 24 godzin 
tygodniowo przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat27. Po powrocie  
z urlopu sabatycznego pracownik może zasadniczo powrócić na to samo lub 
porównywalne do zajmowanego wcześniej stanowiska. Co istotne, w czasie 
trwania urlopu sabatycznego wszelkie świadczenia, w których uczestniczył 
pracownik w chwili rozpoczęcia urlopu są kontynuowane tak, jakby był on 
aktywnie zatrudniony (np. specyficzne dla Stanów Zjednoczonych rodzaje 
świadczeń – wpłaty na College Savings Plan, czy świadczenia w ramach pra-
cowniczych programów akcyjnych28). Urlop może zostać przedłużony o czas 
niezdolności do pracy mający miejsce w czasie trwania urlopu sabatyczne-
go. Urlopy sabatyczne oferowane przez Adobe są płatne – wynagrodzenie 

23 W. Va. Code R. § 126-157-2.
24 W. Va. Code R. § 126-157-3.
25 W. Va. Code R. § 126-157-5.
26 https://benefits.adobe.com/document/53 (dostęp: 25.01.2022 r.), s. 3. 
27 Ibidem, s.1.
28 Ibidem, s. 5.
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otrzymywane w czasie urlopu jest oparte na regularnej stawce wynagrodzenia 
i liczbie godzin pracy obowiązujących w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
urlopu29. 

Analiza i porównanie obu regulacji prowadzi do wniosku, że publiczne 
programy sabatyczne w Stanach Zjenoczonych, takie jak program Wirginii 
Zachodniej nakierowane są raczej na doskonalenie zawodowe lub rozwój na-
ukowy określonych grup zawodowych, zwłaszcza nauczycieli akademickich. 
Tym samym kontynuują tradycje amerykańskich uczelni wyższych, które już 
w XIX wieku wprowadzały pierwsze urlopy w celu doskonalenia zawodowe-
go swoich wykładowców. Natomiast urlopy sabatyczne oferowane przez pry-
watnych pracodawców udzielane są głównie w celu regeneracji i odpoczynku 
pracowników firmy. Cechą wspólną urlopów oferowanych przez publicznych 
i prywatnych pracodawców jest posiadanie przez pracownika statusu aktyw-
nego zawodowo w czasie trwania urlopu oraz nieprzerwane uczestnictwo  
w programach emerytalnych i ubezpieczeniowych.

Wielka Brytania

W Europie jednym z krajów, w którym występuje instytucja urlopu sa-
batycznego jest Wielka Brytania. Pracownicy nie mają jednak zagwaranto-
wanego ustawowo prawa do urlopu sabatycznego. Nowelizacje podstawowej 
ustawy brytyjskiego prawa pracy – Employment Rights Act of 199630 wprowa-
dziły w art. 80F ustawowe prawo dla niektórych pracowników do ubiegania 
się o elastyczny czas pracy, jeżeli pracowali nieprzerwanie u tego samego pra-
codawcy przez ostatnie 26 tygodni. W ramach tego uprawnienia pracownik 
może wystąpić do pracodawcy o zmianę warunków zatrudnienia odnoszących 
się do godzin pracy, czasu pracy, miejsca pracy, a także innych aspektów 
jego warunków zatrudnienia. Uprawnienie to nie obejmuje jednak żądania 
udzielenia urlopu sabatycznego. Zasady i warunki urlopu sabatycznego mogą 
być uzgadniane w drodze negocjacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami,  
a pracodawca nie ma obowiązku oferować swoim pracownikom takiego ro-
dzaju urlopu31.

Urlopy sabatyczne w Wielkiej Brytanii przewiduje część prywatnych kor-
poracji, a także niektóre instytucje publiczne. W związku z brakiem regulacji 

29 Ibidem, s. 5.
30 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents (dostęp: 25.01.2022 r.)
31 https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20210104114822/https://archive.acas.
org.uk/index.aspx?art icleid= 5754 (dostęp: 25.01.2022 r.)
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ustawowej, urlopy sabatyczne nie są instytucją jednolitą. Przykładem doku-
mentów zbiorowego prawa pracy, które wprowadzają polityki udzielania urlo-
pów sabatycznych są dokumenty jednostek organizacyjnych należących do 
National Health Service32 tj. brytyjskiej publicznej służby zdrowia. Niektóre 
jednostki organizacyjne stosują zamiennie pojęcie przerwy w karierze (career 
break) i urlopu sabatycznego (sabbatical), a niekiedy pojęcia te są rozróżniane 
i rozumiane odrębnie. Dobrym przykładem jest Career Break and Sabbatical 
Procedure przyjęty przez Tavistock and Portman NHS Foundation Trust – or-
ganizację medyczną podlegającą pod brytyjską NHS. Dokument ten definiuje 
przerwę w karierze jako nieodpłatny okres przerwy w pracy, który może trwać 
do pięciu lat33. Pracownicy mogą wykorzystać przerwę w karierze na dowolne 
cele, jednak nie wolno im świadczyć pracy dla innego pracodawcy, z wyjąt-
kiem wolontariatu i pracy za granicą34. Urlop sabatyczny (sabbatical) nato-
miast został definiowany jako dozwolony płatny urlop, który jest przyznawa-
ny pracownikom w celu zapewnienia im czasu i przestrzeni na podjęcie badań 
lub działań rozwojowych, które mają pozytywny wpływ na reputację Trustu35. 
Urlop sabbatical jest więc zbliżony w tej instytucji do urlopu naukowego, a ca-
reer break do urlopu bezpłatnego. Jak wskazano w dokumencie, podstawowa 
różnica między urlopem sabbatical a urlopem naukowym (study leave) polega 
na tym, że urlop sabbatical może być wykorzystany do prac, które wymagają 
dłuższego okresu czasu przeznaczonego na skupienie się, wykonywanych z ko-
rzyścią dla firmy pracodawcy36.

Niekiedy organizacje przewidują jednolitą instytucję nazywaną career 
break. Przykład stanowi tutaj NHS 24 – krajowa szkocka organizacja telezdro-
wia i teleopieki, działająca w ramach NHS. Zgodnie z jej Career Break Policy 
przerwa w karierze oznacza specjalny urlop bez prawa do wynagrodzenia na 
określony okres czasu37. NHS 24 zobowiązuje się do zagwarantowania takiego 
urlopu dla pracowników posiadających co najmniej dwunastomiesięczny staż 

32 Dalej: NHS.
33 Career Break and Sabbatical Procedure, version 3.0., October 2018, Tavistock and 
Portman NHS Foundation Trust, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& 
source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibpr-PorH1AhUmiYsKHQWVDg4Q 
FnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.torbayandsouthdevon.nhs.uk%2Fup 
loads%2Fcareer-break-policy-h20.pdf&usg=AOvVaw1Bm6Ukg7_79wVXI5SU9mPl  
(dostęp: 25.01. 2022 r.), s. 2.
34 Ibidem, s. 4.
35 Ibidem, s. 2.
36 Ibidem, s. 6.
37 NHS 24 career break policy - Version 3.7, https://www.nhs24.scot/human-resources/human- 
resource-policies/?lang=en. (dostęp: 25.01.2022 r.), s. 2.
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pracy w NHS 2438. Przerwa w karierze udzielana jest na okres od 6 miesięcy 
do dwóch lat w celu wypełnienia przez pracownika obowiązków domowych 
lub innych obowiązków. Pomimo, że NHS 24 deklaruje pomoc w powrocie 
do pracy po zakończeniu uzgodnionej przerwy w karierze, to jednak zastrzega, 
że nie może zagwarantować ponownego zatrudnienia po jej zakończeniu39. 
Jako przykładowe cele przerwy w karierze polityka wskazuje ukończenie kursu, 
wychowywanie dzieci, opieka nad krewnym pozostającym na utrzymaniu lub 
inne doświadczenie życiowe40. Nie jest dozwolone podejmowanie alternatyw-
nego zatrudnienia w czasie przerwy w karierze41. Okres nieobecności w związ-
ku z przerwą w karierze nie jest traktowany jako przerwa w pracy, choć sam 
okres przerwy nie jest liczony do stażu pracy. Pracownicy odbywający prze-
rwę w karierze nie tracą uprawnień pracowniczych nabytych przed przerwą 
i mogą pozostać członkami programów emerytalnych, w których wcześniej 
uczestniczyli42. W czasie przerwy w karierze pracownicy mają prawo do wyna-
grodzenia chorobowego, zachowują prawo do wcześniej naliczonego urlopu 
rocznego, jednak w okresie przerwy nie przysługuje im prawo do corocznego 
urlopu43.

Jak wynika z powyższego instytucja urlopu sabatycznego w Wielkiej Bry-
tanii nie jest jednolita, a warunki jego udzielania są różne w zależności od 
instytucji, która wprowadziła program sabatyczny. Odnotowania wymaga, że 
system urlopów sabatycznych występuje zarówno w instytucjach publicznych, 
takich jak opisana powyżej publiczna służba zdrowia, jak i wśród prywatnych 
pracodawców. Urlop sabatyczny spotykany jest pod różnymi nazwami w da-
nych organizacjach zazwyczaj career break albo sabbatical.

Urlop sabatyczny w polskim prawie pracy –  
uwagi de lege lata

Dopuszczalność wprowadzenia urlopów sabatycznych de lege lata

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy44 przewiduje nastę-
pujące rodzaje urlopów pracowniczych: urlop wypoczynkowy (art. 152 k.p.), 

38 Ibidem, s. 3.
39 Ibidem, s. 2.
40 Ibidem, s.2.
41 Ibidem, s. 2.
42 Ibidem, s. 4.
43 Ibidem, s. 5.
44 Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j., dalej: kodeks pracy, k.p.



142

SZYMON BALCAREK

urlop bezpłatny (art. 174 k.p.), urlop macierzyński (art. 180 k.p.), urlop ta-
cierzyński (art. 180 k.p.), urlop ojcowski (art. 1823 k.p.), urlop rodzicielski 
(art. 1821a k.p.), urlop wychowawczy (art. 186 k.p.), urlop na żądanie (art. 
167 k.p.) oraz urlop szkoleniowy (art. 1031 k.p.). Ponadto Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 
od pracy45 przewiduje w §15 obowiązek zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w związku ze ślubem, pogrzebem lub zgonem (tzw. urlop oko-
licznościowy). Są to najważniejsze kategorie urlopów. Niekiedy przepisy szczegól-
ne przewidują także inne rodzaje urlopów np. urlop dla poratowania zdrowia 
dla nauczycieli.

Prawo pracownika do wypoczynku, wynikające z art. 66 Konstytucji RP46, 
art. 2 ust. 3 Europejskiej Karty Społecznej47 oraz art. 14 kodeksu pracy reali-
zuje przede wszystkim instytucja urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy 
unormowany w art. 152 i nast. kodeksu pracy stanowi uprawnienie pracownika, 
którego nie może się on zrzec, do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 
w wymiarze 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 
w wymiarze 26 dni, jeżeli staż pracy pracownika wynosi co najmniej 10 lat. 
Prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze 
bezwzględnie obowiązującym zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i do 
pracodawcy48. Możliwość otrzymania przez pracownika urlopu przekraczają-
cego ustawowe 20/26 dni daje instytucja urlopu bezpłatnego, która zostanie 
jednak szerzej omówiona w następnym podrozdziale.

Żaden polski akt prawny nie wprowadza definicji legalnej urlopu sa-
batycznego, a polski system prawa pracy nie przewiduje przepisów regulują-
cych taki rodzaj urlopu. Zasadniczo jednak przepisy polskiego prawa pracy 
nie stoją na przeszkodzie wprowadzeniu przez danego pracodawcę urlopów 
sabatycznych w zakładzie pracy. Instytucja ta może de lege lata zostać unor-
mowana w umowie o pracę albo innych aktach kreujących stosunek pracy 
lub w aktach zbiorowego prawa pracy, takich jak układy zbiorowe pracy czy 
regulaminy. Przy wprowadzaniu instytucji urlopu sabatycznego dla pracow-
ników należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie  podstawowych za-
sad prawa pracy, zwłaszcza zasady uprzywilejowania pracownika (art. 18 §1  

45 Dz. U. z 2014 r. poz. 1632 t.j.
46 Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483.
47 Dz. U. z 1999 r. nr 8 poz. 67.
48 M. Nałęcz [w:] Kodeks pracy. Komentarz., red. W. Muszalski, K. Walczak, Warszawa 2021, 
art. 152, Nb 3.
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i §2 k.p.), zachowania hierarchii źródeł prawa pracy (art. 9 k.p.), zasady 
równego traktowania (art. 112 k.p.) oraz zasady niedyskryminacji (art. 113 k.p.). 
Przykładem firmy prywatnej, która wprowadziła urlopy sabatyczne dla swoich 
pracowników w Polsce jest PricewaterhouseCoopers Polska (PWC). Pracowni-
cy mają możliwość skorzystania z przerwy w pracy w wymiarze od 1 do 4 mie-
sięcy po spełnieniu określonych warunków (tzw. Urlop Sabbatical 4-3-2-149).

Zasady udzielania urlopu sabatycznego u danego pracodawcy muszą być 
zgodne z zasadą uprzywilejowania pracownika, stanowiącą, że postanowienia 
umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek 
pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. 
Zasada ta determinuje granice swobody stron stosunku pracy w kształtowa-
niu wzajemnych praw i obowiązków50. Podstawowe elementy treści umowy  
o pracę określa art. 29 k.p., jednak strony mogą zawrzeć w niej także inne po-
stanowienia. Strony stosunku pracy są związane bezwzględnie obowiązujący-
mi przepisami prawa pracy w kształtowaniu treści stosunku pracy. W prawie 
pracy występują jednak również normy semiimperatywne (dające możliwość 
wyboru pomiędzy kilkoma wskazanymi w ustawie rozwiązaniami), normy se-
midyspozytywne (pozwalające uregulować pewne kwestie w sposób bardziej 
korzystny dla pracownika niż wynika to z przepisów prawa pracy), a wyjąt-
kowo także normy dyspozytywne51. Postanowienia umów i aktów kreujących 
stosunek pracy, które są mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa 
pracy są z mocy prawa nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie prze-
pisy prawa pracy. 

Pojęcie korzystności dla pracownika ma charakter zwrotu niedookreślo-
nego, umożliwiającego pewien stopień dowolności w jego wykładni. Jak więc 
ocenić, czy dane postanowienie umowy o pracę jest bardziej korzystne dla 
pracownika niż przepisy prawa pracy? Cennych wskazówek dostarcza orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 26 marca 2014 r. Sąd Najwyższy 
uznał, że ocena korzystności postanowień powinna być w miarę możliwości 
zobiektywizowana, jednak należy także uwzględniać okoliczności faktyczne 
każdej sprawy. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje wola pracownika, który 
może mieć interes w wyrażeniu zgody na pozornie niekorzystne dlań rozwią-
zania, a także jego subiektywne przekonanie o korzystności postanowienia 
umownego52. 

49 https://www.pwc.pl/pl/kariera/service-delivery-center/strefa-studenta-i-absolwenta.html 
(dostęp: 25.01.2022 r.)
50 J. Stelina [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2020, art. 18, Nb 2.
51 Ibidem, art. 18, Nb 4.
52 Wyrok Sądu Najwyższego z 26.03.2014 r., II PK 175/13, LEX nr 1455115. 
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Przyznanie pracownikowi prawa do urlopu sabatycznego, moim zdaniem, 
nie może być zawsze uznane za ukształtowanie treści stosunku pracy w sposób 
bardziej korzystny dla pracownika niż wynika to z przepisów prawa pracy. 
Oceny korzystności należy dokonywać ad casum. W niektórych sytuacjach 
przepisy prawa pracy mogą de lege lata stwarzać wątpliwości interpretacyjne 
co do zgodności wprowadzenia urlopów sabatycznych z zasadą uprzywilejo-
wania pracownika. Zasadniczo przewidzenie w umowie o pracę dłuższego 
niż wynikający z kodeksu pracy okresu urlopu płatnego w pełnej wysoko-
ści wynagrodzenia pracownika powinno być oceniane jako poprawa pozycji 
pracownika. Jednak w sytuacji wprowadzenia dodatkowego urlopu płatnego 
w wysokości niższej niż wynagrodzenie zasadnicze albo urlopu bezpłatnego 
można by z powodzeniem argumentować, że doszło do zawarcia postano-
wień mniej korzystnych dla pracownika co uzasadnia wątpliwości co do ich 
zgodności z art. 18 §1 i 2 kodeksu pracy. Przykładowo, jeśli umowa o pra-
cę przewidywałaby, że pracownik nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej  
w czasie udzielonego mu bezpłatnego urlopu sabatycznego, to takie postano-
wienie mogłoby zostać uznane za pogarszające sytuację pracownika – bowiem 
w czasie kodeksowego urlopu bezpłatnego ma on prawo, co do zasady podjąć 
inne, odpłatne zatrudnienie. Przebywanie na urlopie sabatycznym mogłoby 
wiązać się także z innymi niekorzystnymi dla pracownika konsekwencjami np. 
utrudnieniem lub opóźnieniem jego awansu zawodowego.

Inny przykład zakłada, że w czasie urlopu sabatycznego pracownik ma 
prawo do pobierania wynagrodzenia, które jest jednak niższe niż ustalone roz-
porządzeniem Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę. Powsta-
je wówczas uzasadnione pytanie, czy pracownik miałby prawo do roszczenia  
o wyrównanie wysokości otrzymanego wynagrodzenia do wysokości wyna-
grodzenia minimalnego za pracę. Udzielenie urlopu sabatycznego wiązałoby 
się ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Samo jednak zwolnienie 
z takiego obowiązku nie musi być równoznaczne z utratą prawa do wynagro-
dzenia lub obniżeniem tego wynagrodzenia. Przykładowo na gruncie obecnie 
obowiązujących przepisów pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, 
w przypadku zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wy-
powiedzenia (art. 362 in fine k.p.). Pracownik mógłby zatem argumentować 
per analogiam, że za okres udzielonego mu urlopu sabatycznego także przy-
sługuje mu wynagrodzenie. Z drugiej jednak strony sytuacja pracownika  
w czasie przebywania na urlopie sabatycznym jest zbliżona do sytuacji pracow-
nika przebywającego na urlopie bezpłatnym. Wobec tego można by bronić 
poglądu, że zasadniczo nie należy mu się za ten okres żadne wynagrodzenie, 
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a każdy ekwiwalent pieniężny, nawet niższy od regularnego wynagrodzenia 
danego pracownika jest dobrą wolą pracodawcy. Jednak cele instytucji urlopu 
bezpłatnego i urlopu sabatycznego są różne (co zostanie szerzej omówione  
w następnym podrozdziale), co przemawiałoby raczej za prawem do wynagro-
dzenia dla pracownika korzystającego z urlopu sabatycznego. Jak wynika z po-
wyższego de lege lata powstaje wiele niejasności interpretacyjnych, co wzmac-
nia argument o niezbędności uregulowania urlopu sabatycznego w kodeksie 
pracy w celu ustalenia jednolitych, przejrzystych warunków jego udzielania.

Inne ważne zagadnienie dotyczy zachowania właściwej hierarchii źródeł 
prawa pracy przy wprowadzaniu urlopów sabatycznych w aktach zbiorowego 
prawa pracy. Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 9 §2 i §3 kodeksu pra-
cy postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz 
regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż 
przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Z kolei 
postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pra-
cowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbio-
rowych. Wprowadzanie programów urlopów sabatycznych w aktach zbioro-
wego prawa pracy musi brać pod uwagę i respektować te zasady. Przy czym 
dla zagadnienia korzystności postanowień aktów zbiorowego prawa pracy dla 
pracownika aktualne pozostają uwagi poczynione powyżej na gruncie zagad-
nienia korzystności postanowień umowy o pracę.

Programy wprowadzające urlopy sabatyczne muszą być także zgodne 
z zasadami równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Zasa-
da równego traktowania zakłada, że pracownicy mają równe prawa z tytułu 
jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Zasada ta dopuszcza 
dyferencjację praw i obowiązków pracowniczych ze względu na odmienno-
ści wynikające np. z kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracownika czy 
zaangażowania przy wykonywaniu takich samych obowiązków53. Zasada nie-
dyskryminacji oznacza zakaz nieusprawiedliwionego obiektywnymi powoda-
mi nierównego traktowania pracowników ze względu na odrębności, których 
otwarty katalog zawiera art. 113 kodeksu pracy54 (np. płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne). Zdaniem Sądu 
Najwyższego, do naruszenia zasady równego traktowania pracowników i zasa-
dy niedyskryminacji w zatrudnieniu może dojść wtedy, gdy różnicowanie sy-
tuacji pracowników wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego 

53 A. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, art. 112, Nb 2.
54 A. Musiała [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, red. K. W. Baran, Warszawa 
2020, art. 113, Nb 2.
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kryterium, a więc w szczególności, gdy dyferencjacja praw pracowniczych 
nie ma oparcia w odrębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, spo-
sobem ich wypełnienia, czy też kwalifikacjami55. W kontekście urlopów sa-
batycznych, pracodawca, który decyduje się na indywidualne uzgadnianie  
z określonymi pracownikami warunków udzielenia im urlopu sabatycznego 
może narazić się na zarzuty braku równego traktowania i nieuzasadnionego 
uprzywilejowania niektórych pracowników. Brak przejrzystej polityki kadro-
wej dotyczącej urlopów sabatycznych zawartej w dokumentach zbiorowego 
prawa pracy może prowadzić do uznaniowości w przyznawaniu takich urlo-
pów przez pracodawcę, co należy oceniać negatywnie z punktu widzenia zasad 
wyrażonych w art. 112 i 113 kodeksu pracy. Stąd zalecane jest wprowadzanie 
urlopów sabatycznych na poziomie dokumentów zbiorowego prawa pracy.

 
Urlop sabatyczny a urlop bezpłatny i urlop dla poratowania zdrowia

W kontekście urlopów sabatycznych szerszego omówienia wymagają 
dwie instytucje polskiego prawa pracy, pozwalające na dłuższe zwolnienie 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy – urlop bezpłatny oraz urlop dla 
poratowania zdrowia przysługujący nauczycielom. 

Urlop bezpłatny został uregulowany w art. 174 i nast. kodeksu pracy. 
Może on zostać udzielony przez pracodawcę na wniosek pracownika. Urlop 
bezpłatny stanowi pewien rodzaj umowy pomiędzy pracodawcą a pracow-
nikiem, w ramach której pracodawca zobowiązuje się zwolnić pracownika  
z obowiązku wykonywania pracy przez określony czas, a pracownik rezygnu-
je z korzystania z prawa do wykonywania tej pracy w ustalonym okresie56. 
Udzielenie urlopu bezpłatnego następuje na pisemny wniosek pracownika, 
przy czym kodeks pracy nie wskazuje, że wniosek musi być umotywowany, 
zawierać uzasadnienie ani nie wymaga podania ważnych przyczyn, dla któ-
rych urlop bezpłatny powinien być udzielony. Użycie w art. 174 sformułowa-
nia „może udzielić” oznacza, że urlop ten ma charakter fakultatywny. Praco-
dawca nie ma obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, może 
odmówić jego udzielenia bez podania przyczyn, a odmowa ta nie będzie pod-
legała kontroli ze strony organów rozstrzygających spory ze stosunku pracy57.

Przepis art. 174 k.p. nie określa celu, w jakim może być udzielony 
urlop bezpłatny. Doktryna prawa pracy ani orzecznictwo nie wypracowało 

55 Wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2007 r., II PK 14/07, OSNP 2008, nr 21-22, poz. 311.
56 Postanowienie Sądu Najwyższego z 25.03.2014 r., I PK 294/13, LEX nr 2565439.
57 Ibidem.
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zamkniętego katalogu takich celów. Przykładowo Sąd Najwyższy uznał,  
że udzielenie urlopu bezpłatnego może nastąpić także w celu innego niż do-
tychczasowe zatrudnienia u tego samego pracodawcy58. Przyjmuje się raczej, 
że urlop ten służy określonemu celowi z punktu widzenia pracownika, umoż-
liwiając mu załatwienie istotnych dla niego spraw bez konieczności rozwiązy-
wania stosunku pracy59. Przepis art. 174 k.p. nie określa także czasu, na jaki 
urlop bezpłatny może zostać udzielony, pracownik może więc wnioskować  
o udzielenie urlopu bezpłatnego w takim wymiarze, w jakim uzna to za sto-
sowne60. W przypadku udzielania urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesią-
ce, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu  
z ważnych przyczyn. Po upływie okresu, na jaki został udzielony urlop bez-
płatny pracownik ma prawo i obowiązek przystąpienia do pracy, a pracodawca 
nie może odmówić zatrudnienia pracownika, który po wykorzystaniu urlopu 
bezpłatnego, zgłosił się do pracy pod rygorem skierowania wobec pracodawcy 
roszczenia o przywrócenie do pracy61. 

Istotne jest określenie, jak wygląda sytuacja prawna pracownika w czasie 
trwania urlopu bezpłatnego. W związku z udzieleniem urlopu bezpłatnego, 
mamy do czynienia nie z ustaniem stosunku pracy, lecz jego czasowym za-
wieszeniem zgodnie z wolą stron62. Pracownik zostaje zwolniony z obowiąz-
ku świadczenia pracy i obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy.  
Z kolei pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi wyna-
grodzenia za okres urlopu bezpłatnego. W związku z tym, że stosunek pracy  
w czasie urlopu bezpłatnego trwa nadal, pracownikowi na podstawie art. 41 k.p. 
przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodaw-
cę. Zgodnie z treścią art. 174 §2 k.p. okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza 
się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Urlopów 
bezpłatnych nie uwzględnia się także przy ustalaniu uprawnień do świadczeń 
emerytalnych i rentowych. Niesie to za sobą istotne implikacje. W tym czasie 
pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Ponadto do okresu zasiłko-
wego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy, które przypadają w okresie 

58 Wyrok Sądu Najwyższego z 1.02.2017 r., I PK 41/16, OSNP 2018, nr 4, poz. 40
59 A. Kosut [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), red. K. W. Baran, 
Warszawa 2020, art. 174, Nb 1.
60 A. Świątkowski, op. cit., art. 174, Nb 1.
61 M. Nałęcz [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, K. Walczak, Warszawa 2021, 
art. 174, Nb 8.
62 M. Nałęcz [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, K. Walczak, Warszawa 2021, 
art. 174, Nb 1.
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urlopu bezpłatnego63. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do zakłado-
wego stażu pracy, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia. 

Powyższa charakterystyka urlopu bezpłatnego pozwala stwierdzić, że jego 
istota i cel są odmienne niż istotna i cel urlopu sabatycznego. Istotą urlopu 
bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 174 kodeksu pracy jest zwolnie-
nie pracownika z obowiązku wykonywania pracy oraz zwolnienie pracodawcy 
z obowiązku wypłacania mu wynagrodzenia. Tymczasem urlop sabatyczny 
może być urlopem bezpłatnym albo płatnym. Artykuł 174 kodeksu pracy 
nie określa celu, w jakim urlop bezpłatny może być udzielony. Celem urlo-
pu sabatycznego jest natomiast regeneracja pracownika, odnowa psychiczna, 
redukcja wypalenia zawodowego albo cele związane z rozwojem zawodowym 
lub naukowym. Urlop bezpłatny udzielany jest przez pracodawcę na wnio-
sek pracownika, a pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bez podania 
przyczyny. Tymczasem urlop sabatyczny stanowi w założeniu zagwarantowa-
ne umownie lub na poziomie dokumentów zbiorowego prawa pracy upraw-
nienie pracownika do żądania udzielenia mu przez pracodawcę zwolnienia  
z obowiązku świadczenia pracy przez określony czas, po spełnieniu określo-
nych warunków. Urlop bezpłatny stanowi przerwę w zatrudnieniu, a okres 
urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do 
świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i rentowego. W czasie trwania urlopu 
bezpłatnego pracownikowi nie przysługuje ubezpieczenie chorobowe. Tym-
czasem założeniem urlopu sabatycznego jest to, że nie stanowi on przerwy  
w zatrudnieniu, a okres urlopu sabatycznego wlicza się do okresów pracy dla 
celów uprawnień pracowniczych, emerytalnych, rentowych i ubezpieczenio-
wych. Pewne podobieństwa z założeniami urlopu sabatycznego wykazują na-
tomiast przepisy o urlopie bezpłatnym pozwalające na ochronę stosunku pra-
cy przed wypowiedzeniem w czasie trwania urlopu bezpłatnego oraz prawo do 
powrotu pracownika na to samo stanowisko, jakie zajmował przed udziele-
niem mu urlopu bezpłatnego. Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że 
instytucja urlopu bezpłatnego uregulowania w kodeksie pracy jest instytucją 
odmienną od urlopu sabatycznego i nie spełnia jego podstawowych założeń 
i celów.

Inną instytucją pozwalającą na udzielenie pracownikowi dłuższego urlo-
pu jest urlop dla poratowania zdrowia uregulowany w art. 72 ustawy z dnia 

63 Art. 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 t.j.
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26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela64. Urlop ten przeznaczony jest jedy-
nie dla jednej grupy zawodowej – nauczycieli. Zgodnie z Kartą Nauczyciela 
dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia  
w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku nauczycielowi zatrudnio-
nemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu 
nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 
obowiązkowego wymiaru zajęć. Celem urlopu dla poratowania zdrowia jest 
przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem cho-
roby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy 
lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub leczenie uzdrowi-
skowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa. Istotę urlopu dla poratowania zdrowia 
trafnie ujął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 lutego 2012 r. Wskazał, że 
urlop ten jest „szczególnym świadczeniem pracowniczym, zbliżonym do in-
stytucji urlopu wypoczynkowego, przysługującym w ramach istniejącego in-
dywidualnego stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą, a jego celem 
jest – przy zagwarantowaniu trwałości tego stosunku oraz możliwości korzy-
stania przez pracownika z dotychczasowych uprawnień w zakresie wynagro-
dzenia i innych świadczeń pracowniczych, w tym socjalnych – zapewnienie 
nauczycielowi możliwości poddania się zalecanemu leczeniu dla odzyskania 
pełnej zdolności do pracy i kontynuowania zatrudnienia65”. Jak wynika z po-
wyższego, cel urlopu dla poratowania zdrowia także jest odmienny od celu 
urlopu sabatycznego. Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest w celu 
przeprowadzenia zaleconego leczenia określonych chorób, leczenia uzdrowi-
skowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, a nie regeneracji lub przeciwdziała-
niu wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

Urlop sabatyczny a urlop naukowy

Nawiązując do wąskiego sposobu rozumienia urlopu sabatycznego jako 
urlopu na cele naukowe dla nauczycieli akademickich należy także wspo-
mnieć o regulacji urlopów naukowych zawartej w ustawie z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce66. Przepis art. 130 przy-
znaje rektorowi prawo do udzielenia nauczycielom akademickim płatnych 
urlopów naukowych. Nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co 

64 Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 t.j., dalej: Karta Nauczyciela.
65 Uchwała Sądu Najwyższego z 14.02.2012 r., III PZP 1/12, OSNP 2012/15–16, poz. 187, 
LEX nr 1112776.
66 Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j.
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najmniej stopień doktora w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni mogą 
zostać przyznane płatne urlopy naukowe w łącznym wymiarze nieprzekracza-
jącym roku w celu przeprowadzenia badań. Z kolei nauczyciel akademicki 
przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy  
w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Płatne urlopy naukowe mogą 
zostać przyznane nauczycielom akademickim także w celu odbycia za grani-
cą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konfe-
rencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych  
z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej 
oraz w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych 
z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.

Urlop sabatyczny – postulaty de lege ferenda

Za uregulowaniem instytucji urlopu sabatycznego w kodeksie pracy 
przemawiają dwie grupy argumentów. Pierwsza z nich to argumenty praw-
ne. Omawiając instytucję urlopu sabatycznego w świetle przepisów polskiego 
prawa pracy zasygnalizowane zostały wątpliwości interpretacyjne, z który-
mi może mierzyć się pracodawca, który chce wprowadzić urlopy sabatyczne  
w zakładzie pracy. W szczególności zwrócono uwagę na różne możliwe wy-
kładnie pojęcia korzystności dla pracownika urlopów sabatycznych w kontek-
ście zasady uprzywilejowania pracownika. Regulacja kodeksowa wyelimino-
wałaby takie rozbieżności, wprowadzając jednolite i przejrzyste rozwiązania 
na poziomie ustawowym. Urlop taki byłby urlopem fakultatywnym, a pra-
codawca zyskałby ustawowe prawo do wprowadzenia urlopów sabatycznych 
w zakładzie pracy. Kryteria udzielania urlopów sabatycznych powinny zostać 
określone w sposób jednolity dla wszystkich pracowników i nie odwoływać 
się do przesłanek uznaniowych lub ocennych. Takim kryterium mógłby być  
np. określony staż pracy. Jednolita regulacja tej instytucji w kodeksie pracy  
z całą pewnością sprzyjałaby kształtowaniu warunków zatrudnienia przez pra-
codawców w sposób równy dla wszystkich pracowników i służyłaby przeciw-
działaniu dyskryminacji w zatrudnieniu.

Kolejnym argumentem prawnym przemawiającym za zasadnością 
umieszczenia urlopu sabatycznego w kodeksie pracy jest to, że obecne regula-
cje dotyczące urlopu bezpłatnego nie spełniają podstawowych celów i założeń 
urlopu sabatycznego. W przypadku urlopu bezpłatnego znacznie uszczuplony 
jest stopień ochrony praw pracownika. Udzielenie urlopu bezpłatnego uza-
leżnione jest faktycznie od dobrej woli pracodawcy, a pracownik nie może 
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skorzystać z żadnych środków odwoławczych w razie decyzji odmownej.  
Ponadto, przepisy prawa pracy traktują okres urlopu bezpłatnego jako prze-
rwę w zatrudnieniu, nie wliczaną do okresów pracy, od których zależą upraw-
nienia pracownicze czy emerytalne i rentowe. Kwestie ochrony praw pracow-
nika przemawiają zatem za kodeksowym uregulowaniem urlopu sabatycznego, 
który, w przypadku gdy pracodawca zdecyduje się na jego wprowadzenie 
miałby charakter roszczenia pracownika do pracodawcy. Odmowa jego udzie-
lenia wiązałaby się z możliwością skorzystania przez pracownika ze środków 
ochrony prawnej przed organami nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, 
takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy oraz przed organami rozstrzygającymi 
spory ze stosunku pracy. Urlop sabatyczny nie byłby traktowany jako przerwa 
w zatrudnieniu, a pracownik zachowałby ciągłość uprawnień pracowniczych 
oraz emerytalnych i rentowych.

Umieszczenie urlopu sabatycznego w kodeksie pracy wspiera także argu-
ment komparatystyczny – urlopy takie funkcjonują z powodzeniem w innych 
krajach. Instytucja urlopów sabatycznych w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii nie została co prawda skodyfikowana na poziomie krajowym, 
jednak są to państwa o systemie common law. W państwach o kontynental-
nym systemie prawnym podstawową formą wprowadzania doniosłych insty-
tucji prawnych jest jednak regulacja ustawowa.

Ponadto, de lege lata problematyczne może być wystawienie przez leka-
rza zaświadczenia lekarskiego o niezdolności pracownika do pracy (tzw. L4) 
w związku z wypaleniem zawodowym. Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 9 usta-
wy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa67 zaświadczenie lekarskie po-
winno zawierać numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowot-
nych. Kodeks pracy w art. 92 przyznaje prawo pracownika do otrzymywania 
wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. 
Oba te przepisy wyraźnie mówią o „chorobie”, tymczasem zgodnie z klasyfi-
kacją WHO ICD-11 wypalenie zawodowe nie jest chorobą tylko syndromem 
zawodowym i umieszczone zostało w rozdziale niedotyczącym chorób lecz 
czynników wpływających na stan zdrowia razem z m.in. bezrobociem i niskim 
dochodem68. Powoduje to, że takie zaświadczenia lekarskie mogą być kwestio-
nowane przez organy rentowe.

67 Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 t.j.
68 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2 
fentity%2f57624301
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Druga grupa argumentów za regulacją kodeksową urlopów sabatycz-
nych to argumenty pozaprawne, odwołujące się przede wszystkim do kwe-
stii społecznych. Pierwszym z nich jest rosnąca popularność urlopów sa-
batycznych wśród dużych zagranicznych korporacji, mających swoje filie  
w Polsce i promujących kulturę zatrudnienia państwa macierzystego. Ponad-
to, za wprowadzeniem tej instytucji przemawia także rosnąca potrzeba walki  
z wypaleniem zawodowym jako wyzwaniem cywilizacyjnym. Przeprowa-
dzone badania naukowe potwierdzają, że urlopy sabatyczne są skuteczne  
w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Niepokojące dane o wypaleniu zawodowym  
w Polsce, zwłaszcza wśród młodszych grup wiekowych pokazują, że wymaga-
ne jest podjęcie środków prawnych niezbędnych do minimalizacji skutków 
wypalenia zawodowego dla jednostek, zakładów pracy i całego społeczeństwa. 
Regulacja ustawowa mogłaby wspierać zmiany postaw społecznych, poma-
gając w postrzeganiu urlopu sabatycznego jako instytucji służącej poprawie 
kondycji pracownika oraz przynoszącej korzyści także dla samego pracodawcy 
i zakładu pracy, a nie jako fanaberii pracownika wynikającej z braku chęci do 
pracy. Przewijająca się w zachodnich społeczeństwach, w tym w Polsce debata 
dotycząca systemu emerytalnego zwraca uwagę na konieczność wydłużenia 
wieku przechodzenia pracowników na emeryturę w związku ze starzeniem 
się społeczeństw, mniejszą dzietnością i wydłużaniem się średniego wieku 
życia. Powoduje to dłuższy okres aktywności zawodowej, który przemawiał-
by za możliwością wprowadzenia przerwy regeneracyjnej dla pracowników. 
Urlop sabatyczny byłby także reakcją na potrzeby młodego pokolenia, wcho-
dzącego na rynek pracy, które coraz większą wagę przywiązuje do  prawa do 
wypoczynku, realizacji pasji i marzeń oraz tzw. work-life balance, a więc rów-
nowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Podsumowanie

O ile obecne przepisy polskiego prawa pracy nie stoją na przeszkodzie 
wprowadzeniu urlopów sabatycznych dla pracowników i niektórzy prywat-
ni pracodawcy decydują się na taki krok, o tyle aktualna regulacja prawna  
w tym zakresie jawi się jako niewystarczająca. Wiele argumentów przemawia 
za wprowadzeniem tej instytucji do kodeksu pracy. Instrumenty prawa pracy 
takie jak urlop bezpłatny nie spełniają podstawowych celów i założeń urlopu 
sabatycznego, a także wiążą się z mniejszym zakresem ochrony praw pracow-
niczych. Powyższe czynniki w połączeniu z trudnością uzyskania zaświadczeń 
lekarskich o niezdolności do pracy w związku z wypaleniem zawodowym 
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powodują, że polskie prawo pracy nie wypracowało skutecznych rozwiązań 
prawnych będących reakcją na problem wypalenia zawodowego. Tymczasem 
badania naukowe potwierdzają skuteczność urlopów sabatycznych w prze-
ciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, które jawi się jako rosnący problem 
w Polsce i  jednocześnie jedno z kluczowych wyzwań dla prawa pracy w XXI 
wieku. W związku z powyższym, w mojej ocenie, polski ustawodawca powi-
nien rozważyć uregulowanie urlopów sabatycznych w kodeksie pracy.
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Sabbath leave as a prescription for burnout:  
de lege lata, de lege ferenda

Abstract: Burnout is becoming an increasingly serious problem in de-
veloped societies. One of the ways of counteracting this phenomenon 
is offering the so-called sabbatical leave. It is a form of employee moti-
vation, which consists in granting an employee a vacation of several 
weeks or months, which guarantees the preservation of the current 
workplace. The purpose of the sabbatical leave is to regenerate a bur-
ned out employee, improve professional qualifications or volunteer 
work. The conducted research showed a positive effect of sabbatical 
leaves on the mental health of employees. Sabbath leaves occur, among 
others in United States. This type of leave is regulated differently by 
the state and is also common among private employers. Public sab-
batical programs are aimed more at professional development, while 
those offered by private employers primarily at the regeneration and 
relaxation of employees. Sabbath holidays in Great Britain are not re-
gulated by law and they are not a uniform institution. Some private 
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corporations, as well as some public institutions, such as British pu-
blic health units, have implemented them. De lege lata, Polish labor 
law does not provide for any provisions on sabbatical leave. Although 
the Labor Code contains unpaid leave as an acceptable form of a lon-
ger release of an employee from the obligation to perform work, its 
essence and purpose are different than the essential and purpose of 
the sabbatical leave. Polish provisions of the labor law also generally 
do not prevent the introduction of sabbatical leaves at the level of an 
employment contract or acts of collective labor law. However, any 
provisions relating to sabbatical leave must comply with the principles 
of employee preference, equal treatment and non-discrimination. The-
re are legal arguments in favor of introducing a sabbatical leave into 
the Labor Code (lack of a uniform interpretation of the applicable 
provisions of labor law, failure to meet the goals and assumptions of 
the sabbath leave through unpaid leave, difficulties in obtaining a me-
dical certificate of incapacity for work due to professional burnout) 
and the prevalence of occupational burnout, the impact of sabbatical 
leaves on the improvement of the condition of employees, confirmed 
by research, changes in social attitudes, dissemination of the corporate 
culture of Western countries in Poland).

Keywords: right to rest, unpaid leave, vacation leave, sabbatical leave, 
occupational burnout, health leave, career break, sabbatical leave, sab-
batical leave, career break.
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Zmiana kwalifikacji zawodowych 
jako remedium na negatywne 

konsekwencje procesu robotyzacji 
pracy – analiza stanu prawnego 

i postulaty de lege ferenda

Abstrakt: Celem artykułu jest zobrazowanie konsekwencji wynikają-
cych z procesu robotyzacji na sytuację pracownika w obecnym sys-
temie prawnym. Autorzy analizują przebieg zjawiska automatyzacji  
i robotyzacji pracy, jego przyczyny i konsekwencje, odnotowując 
znaczne przyśpieszenie na przestrzeni ostatnich dekad. Ustosunkowują 
się również negatywnie do tezy jakoby to pandemia COVID-19 mia-
ła znaczny wpływ na intensyfikację tego procesu. Studiując badania 
dot. przewidywanych przekształceń rynku pracy zauważają znaczą-
cą rolę zmiany kwalifikacji zawodowych w obliczu zwiększającej się 
robotyzacji pracy jako sposobu na zmniejszenie płynących z danego 
procesu negatywnych konsekwencji dla pracowników. W dalszej czę-
ści artykułu autorzy przechodzą do analizy obecnego stanu prawnego, 
skupiając się w szczególności na przepisach kodeksu pracy. Podkreśla-
jąc rolę prawa pracy jako narzędzia służącego do niwelowania napięć 
społecznych oraz chroniącego trwałość stosunku pracy, odpowiadają 
na pytanie, czy obecny stan prawny odpowiada wymaganiom zwią-
zanym z rosnącą robotyzacją. Poddając analizie poszczególne przepisy 
kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, orzecznictwa 
w tym zakresie oraz poglądów doktryny, dochodzą do konstatacji,  
iż polski system prawny nie jest w sposób odpowiedni przygotowany 
na konsekwencje zjawiska robotyzacji zarówno w zakresie przepisów 
dotyczących stabilności zatrudnienia i trwałości stosunku pracy, jak  
i przepisów dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za podnosze-
nie kwalifikacji, czy też przekwalifikowanie się pracownika. Autorzy 
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krytykują brak odpowiednich regulacji i dokonując konstrukcji pod-
staw odpowiedniego systemu ochrony pracowników w tym zakresie 
oraz analizy prawno-porównawczej proponują postulaty de lege ferenda. 
Przedstawiają również inne narzędzia pozwalające na zniwelowanie po-
tencjalnych zagrożeń wynikających z robotyzacji, takich jak zwiększe-
nie roli kształcenia ustawicznego czy szerszą ochronę miejsc pracy. 

Słowa kluczowe: automatyzacja, robotyzacja, ochrona pracownika, 
przekwalifikowanie się, kształcenie ustawiczne 

Proces automatyzacji ma swoje korzenie jeszcze w czasach starożytności, 
kiedy to zaczęły powstawać pierwsze automaty ‒ urządzenia, które po wpra-
wieniu w ruch działały samodzielnie (ang. automaton) 1. Przez kolejne setki 
lat, ludzkość poszukiwała różnych sposobów na skuteczne zastępowanie pracy 
ludzkiej pracą maszyn, jak jednak podkreślają badacze, to właśnie XVIII wiek 
jest uważany za złoty wiek automatów2. W tym okresie rozpoczęły się w An-
glii doniosłe zmiany w produkcji, które uzyskały w dziejach miano rewolucji 
przemysłowej3. Postawienie tezy, że owa rewolucja rozpoczęła proces automa-
tyzacji byłoby błędnym założeniem, jednakże należy stwierdzić, że znacznie 
ten proces zintensyfikowała. Europa definitywnie przechodziła od systemu 
rękodzielniczego, opartego głównie na sile mięśni, do układu manufakturo-
wego. Warto zastanowić się, jaki wpływ na życie przeciętnego robotnika miały 
w tamtym czasie intensywne zmiany technologiczne. 

Maszyna parowa, wynaleziona przez J. Watta z czasem odnajdywała 
zastosowanie w kolejnych gałęziach przemysłu, znacznie umniejszając przy 
tym efektywność pracy zwierzęcej, a co ważniejsze pracy ludzkiej. Zmiany 
za tym idące pojawiły się również w angielskich stosunkach pracy. W 1819 
roku ograniczono czas pracy młodocianych do 12 godzin, a w 1833 roku za-
kazano zatrudniania dzieci poniżej 9 roku życia4. Co więcej, w latach 30. XIX 
wieku powstała inspekcja fabryczna, której zadaniem było czuwanie nad prze-
strzeganiem zasad wykonywania pracy w przemyśle, a od 1824 roku uchy-
lono zakaz zrzeszania się robotników5. Zmiany spowodowane tak gwałtow-

1 https://www.britannica.com/technology/automaton (dostęp: 02.03.2022 r.)
2 Ibidem, s. 21
3 A. J. Lis, Rewolucja przemysłowa w Europie, na ziemiach polskich i Górnym Śląsku, Systemy 
Wspomagania w Inżynierii Produkcji 1 (13), 2016, s. 314 
4 M. Michalski, Od I do IV rewolucji przemysłowej, Człowiek w cyberprzestrzeni 1, 2017, s. 7
5 Ibidem
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nymi przemianami miały zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników.  
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tę drugą grupę, wspominając m.in.  
o ruchu społecznym luddystów. Jego członkami byli głównie rzemieślnicy  
i tkacze. Luddyści protestowali przeciwko zmianom ich sposobu życia  
i pracy, spowodowanym przez wynalezienie maszyn tkackich. Towarzyszyło 
temu przekonanie, że pojawienie się maszyn pozbawi pracy określone grupy 
społeczne, co prowadziło do wyzwalania wrogości wobec zdobyczy techniki,  
a nawet do faktycznego ich niszczenia6. Takie działanie były jak najbardziej 
zrozumiałe. Tamtejsi robotnicy bali się o swoją przyszłość, widząc, jak niezro-
zumiałe dla nich mechanizmy są w stanie zastępować ich pracę, co w konse-
kwencji doprowadzało do utraty zawodu. 

Kolejne rewolucje przemysłowe stawiały coraz to nowsze wyzwania pra-
cownikom i niemal w sposób zupełny odmieniały charakterystykę ówczesne-
go rynku pracy. Mowa tu o przełomowych odkryciach na przestrzeni lat, jak 
elektryczność, linia produkcyjna umożliwiająca masową produkcję, czy cho-
ciażby mikroprocesor. Wspomniane wynalazki miały wpływ tylko na histo-
rię automatyzacji, ponieważ sam proces robotyzacji pojawił się w światowym 
przemyśle znacznie później. Pierwsze roboty zastępowały człowieka w fabry-
kach General Motors w latach 60. XX wieku7 i zważając na to, ten właśnie 
moment należałoby uznać za początek robotyzacji.

Aby lepiej wyjaśnić to zjawisko, należałoby przedstawić definicje obu 
tych pojęć. Automatyzacja to wprowadzenie do m.in. produkcji i transportu 
urządzeń automatycznych8, robotyzacja to substytuowanie pracy ludzkiej 
przez pracę robotów9, natomiast robot to urządzenie mające na celu zastąpie-
nie człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności10. Jak słusznie wska-
zują eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), pojęcie robotyza-
cji i automatyzacji są ściśle ze sobą powiązane, a różnica między nimi jest 
nieznaczna - robotyzacja jest formą automatyzacji produkcji, która wiąże się 
z zastąpieniem człowieka przez robota11. Biorąc pod uwagę znikomą różnicę 
między tymi pojęciami, w tym opracowaniu będą one używane zamiennie. 

6 T. Łach, Strach przed postępem-kilka uwag o nurtach antytechnicznych, Kultura i wartości 04, 
2012, s. 38
7 http://www.capitalcentury.com/1961.html (dostęp: 02.03.2022 r.)
8 https://sjp.pwn.pl/sjp/automatyzacja;2551304.html (dostęp: 02.03.2022 r.)
9 https://sjp.pwn.pl/sjp/robotyzacja;2574338.html (dostęp: 02.03.2022 r.)
10 https://sjp.pwn.pl/sjp/robot;2574336.html (dostęp: 02.03.2022 r.)
11 J. Grzeszak, et al. Drogi do przemysłu 4.0: robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski, Polski 
Instytut Ekonomiczny, Warszawa, 2019, s. 8 
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Wiadomo już, że w czasach kolejnych rewolucji przemysłowych docho-
dziło do intensyfikacji opisywanych procesów, należy jednak zastanowić się, 
czy współcześnie, pandemia COVID-19 spowodowała nasilenie się zjawiska 
robotyzacji. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby poddać analizie ra-
port przygotowany przez PIE prezentujący dane dotyczące instalacji robotów 
przemysłowych w krajach Unii Europejskiej, uwzględniając pierwszy okres 
pandemii COVID-19. Autorzy publikacji podzielili ją na dwie części. Pierw-
sza dotyczy analizy danych ilościowych, opublikowanych przez Międzynaro-
dową Federację Robotyki (International Federation of Robotics, IFR), za-
wężonych do przetwórstwa przemysłowego, druga natomiast odnosi się do 
wyników badań jakościowych, które PIE przeprowadził na grupie piętnastu 
osób piastujących stanowiska kierownicze w średnich i dużych firmach dzia-
łających w Polsce i wykorzystujących roboty przemysłowe w swojej głównej 
działalności. Odnosząc się do pierwszej części pracy, autorzy wskazują, że był 
to kolejny rok z rzędu, w którym liczba zamówień spadała, a więc można przy-
jąć, że pandemia COVID-19 nie jest główną przyczyną zarejestrowanej zmia-
ny, bo istotną rolę odgrywa faza cyklu koniunkturalnego, w której znajduje 
się dany kraj. W skali całej UE spadek ten wyniósł ok. 20 proc. w stosunku 
do 2019 r. W Polsce szczyt zamówień miał miejsce w 2019 r., a ich liczba  
w 2020 r. była niższa o niemal 25 proc12.

Przechodząc do drugiej części publikacji, warto pójść w ślady autorów  
i zacytować odpowiedź jednego z przedstawicieli firm, na zadane pytanie do-
tyczące wpływu pandemii na robotyzację. Jak wskazał przedstawiciel firmy  
z branży produkcji wyrobów chemicznych i z tworzyw sztucznych, „Myślę, że 
pandemia nie grała tutaj takiej dominującej roli. Mogły różne aspekty wyjść, 
na które zwracałem uwagę przed chwilą o tym, że łatwo zorganizować proces 
produkcyjny w reżimie sanitarnym, jak się ma linie automatyczne. Natomiast 
nie sądzę, żeby ktoś mówił, używał tego jako decydującego argumentu do 
tego, żeby inwestować w roboty”. Statystyki słowa te potwierdzają. Podsu-
mowując, zgodnie ze wskazanymi danymi statystycznymi, doszło do regresu  
w stosunku do trendu gospodarczego, który utrzymywał się od kilku lat. Wo-
bec tego, należałoby zaprzeczyć początkowemu stwierdzeniu jakoby zjawisko 
robotyzacji znacznie nasiliło się w czasie pandemii, mimo tego, że w doktrynie 
pojawiają się głosy sprzeciwu wobec postawionej tezy13. 

12 F. Leśniewicz, I. Święcicki, Czy pandemia przyśpieszyła robotyzację?, Polski Instytut Ekono-
miczny, Warszawa, 2021, s. 5
13 Por. T. S. Sedik, M. J. Yoo, Pandemics and Automation: Will the Lost Jobs Come Back?, Inter-
national Monetary Fund WP/21/11, 2021, 
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Mimo że po przeanalizowaniu powyższego raportu, należałoby stwier-
dzić, że do intensyfikacji opisywanego zjawiska nie doszło w ostatnim czasie, 
to wchodząc w trzecią dekadę XXI wieku, z łatwością można dostrzec, jakie 
zagrożenia dla pracowników niesie robotyzacja. Już teraz bowiem powsta-
ją projekty inteligentnych fabryk, gdzie praca oparta jest wyłącznie o zauto-
matyzowane linie produkcyjne z wykorzystaniem robotów zastępujących pra-
cę ludzi i z wykorzystaniem autonomicznego procesu decyzyjnego14. Firma 
McKinsey Global Institute15, w styczniu 2017 roku stworzyła raport dotyczą-
cy automatyzacji i jej wpływu na rynek pracy na świecie. Na podstawie róż-
nych scenariuszy w 46 krajach, oszacowano liczbę i rodzaje zawodów, które 
mogłyby powstać do 2030 roku i porównano ją z liczbą zawodów, które mogą 
zniknąć poprzez proces automatyzacji. Wyniki badań pokazują, że powyższe 
zmiany obejmą nie mniej, niż 375 milionów pracowników na całym świecie 
(ok. 14% światowej siły roboczej)16. Te osoby według badaczy, do 2030 roku 
będą musiały zmienić rodzaj wykonywanego zawodu, ucząc się w związku 
z tym nowych umiejętności, tylko po to, by przystosować się do przyszłości 
zautomatyzowanego przemysłu. Co ciekawe, 6 na 10 istniejących zawodów 
(2017), posiada 30% zajęć w ramach wykonywanej pracy, które w tym mo-
mencie mogłyby zostać wykonywane przez automaty17. Warto wspomnieć  
o polskim akcencie, który również znalazł się w publikacji MGI. Otóż według 
badaczy, do 2030 roku w Polsce, około 21% zajęć wykonywanych w pracy 
ogółem, zostanie zastąpione przez maszyny18. 

Oczywiście nie wszyscy muszą obawiać się nagłych zmian 
technologicznych. Analizując, które sektory są najmniej zagrożone warto 
odwołać się do tych wymienionych przez Jadwigę Emilewicz, byłą minister 
przedsiębiorczości i technologii, która podczas XI Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w 2019 roku, wskazała na edukację, szeroko rozumianą bran-
żę kreatywną oraz ochronę zdrowia. Należałoby zastanowić się, czy rzeczy-
wiście są to obszary, w których ciężko zastąpić pracę człowieka przez robota. 
Patrząc na pracę nauczyciela, zwłaszcza tę wykonywaną w szkole podstawowej, 
należy zaobserwować, że wiąże się ona często z okazywaniem uczuć wobec 
swoich podopiecznych oraz empatią, jaką muszą wykazywać się pracownicy 

14 M. Michalski, op. cit., s. 9
15 McKinsey Global Institute – amerykańska firma pochodząca od spółki McKinsey&Compa-
ny zajmującej się doradztwem strategicznym i operacyjnym. 
16 J. Manyika, et al. Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation, McK-
insey Global Institute, San Francisco, 2017, s. 11 
17 Ibidem, s. 12 
18 Ibidem, s. 13 
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placówek oświatowych, a na to robot w najbliższej przyszłości nie będzie mógł 
sobie pozwolić. 

Branża kreatywna to działalność, która ma swoje pochodzenie w indy-
widualnej kreatywności, umiejętności i talencie19. Patrząc na wymienione 
ludzkie cechy, ciężko byłoby przypisać je robotom oraz w ogóle wyobrazić 
sobie, że owa branża mogłaby w najbliższym czasie zostać zmechanizowana. 
Do tego sektora gospodarki bowiem zaliczamy m.in. aktorów, reżyserów, ma-
larzy czy projektantów mody. Dzieła, które tworzą czy role, w które się wcie-
lają, podobnie jak przy zawodzie nauczyciela, również wymagają wyrażania 
emocji.

Wreszcie przechodząc do sektora ochrony zdrowia, ciekawy argument 
potwierdzający tezę, iż roboty tak szybko nie zastąpią lekarzy, pojawił się  
w sieci na jednym z polskich blogów technologicznych. Redaktorzy portalu 
Homodigital, uważają, że trudno w obecnym układzie społeczno-prawnym 
w większości krajów na świecie wyobrazić sobie sytuację, gdzie odpowiedzial-
ność za leczenie pacjenta bierze na siebie autor programu komputerowego 
czy chociażby sama sztuczna inteligencja. Błąd algorytmu wykorzystywane-
go przez tysiące albo miliony pacjentów z pewnością doprowadziłby do fali 
pozwów, które obaliłyby nawet takich gigantów jak Google czy Amazon20. 
Wobec tego należałoby bez wątpienia przyznać rację autorom artykułu oraz 
stwierdzić, że przyszłość robotyzacji w wymienionych sektorach jest niepewna, 
co wobec tego prowadzi do konstatacji, iż ciężko nie zgodzić się z jakże traf-
ną tezą byłej minister, patrząc, jak dane branże stawiają małe kroki w procesie 
robotyzacji i automatyzacji.

Pojawiło się już wiele wątków o zmianach technologicznych, jakie niesie 
za sobą proces robotyzacji. Jak widać, pracodawcy bardzo chętnie zastępują 
pracę ludzką, pracą robota, ale warto w tym kontekście zastanowić się nad ich 
motywacjami, zwracając uwagę na to, czy efekty unowocześniania zakładów 
pracy są opłacalne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wskazuje, że 
głównymi powodami robotyzacji przedsiębiorstw w Polsce jest konieczność 
zwiększenia ich produktywności oraz konieczność podniesienia konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa21. Roboty zwiększają wydajność tam, gdzie praca 
ludzkich rąk nie jest wystarczająca dla podtrzymania ciągłości produkcji lub 

19 T. Flew, Beyond ad hocery: Defining Creative Industries, „Cultural Sites, Cultural Theory, 
Cultural Policy”, 2002, s. 3-6.
20 https://homodigital.pl/czy-roboty-zastapia-lekarzy-sztuczna-inteligencja-w-medycynie/ 
(dostęp: 02.03.2022 r.)
21 K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2013, s. 21
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też ogranicza jej wzrost. Podniesienie konkurencyjności to równie ważny pro-
blem. Coraz więcej firm decyduje się na kolejne roboty z uwagi na skutek  
w postaci zmniejszenia kosztów wyrobów poszczególnych produktów, co 
znacznie poprawia pozycję rynkową przedsiębiorstwa względem konkuren-
tów. Jak wskazuje Instytut, zarówno ważnym, jak i ciekawym aspektem jest 
również konieczność zapewnienia odpowiedniej, jednakowej jakości dla swo-
ich wyrobów. Według badaczy problem ten zwykle występuje w zakładach,  
w których praca jest zorganizowana w systemie zmianowym22. Precyzja ma-
szyn jest więc cechą, która znacznie przemawia na ich korzyść. Kolejnymi ar-
gumentami wskazującymi na ich większą opłacalność są, odporność na pracę 
wykonywaną w środowisku uciążliwym dla człowieka, mniejsze ryzyko wy-
padków w zakładach pracy, niższe koszty produkcji czy brak przestojów, które 
mogłyby narażać firmy na niepotrzebne koszty.

Wreszcie zastanawiając czy możemy się również spotkać z pozytywnym 
aspektem robotyzacji, należałoby m.in. zwrócić uwagę na raport amerykań-
skiej firmy Citrix23. Analitycy w swoich badaniach zapytali nauczycieli aka-
demickich, liderów biznesu oraz pracowników ze Stanów Zjednoczonych  
i Europy o ich wyobrażenia na temat przyszłości pracy do 2035 roku (m.in. 
w kontekście robotyzacji), a owocem tej pracy jest raport „Work 2035 - 
 How People And Technology Will Pioneer New Ways of Working”, który 
zawiera wiele interesujących wniosków, jak na przykład to, że aż 77% respon-
dentów uważa, że do 2035 roku sztuczna inteligencja znacznie przyspieszy 
procesy decyzyjne, czyniąc pracowników bardziej produktywnymi, a 83% 
wierzy, że do 2035 roku technologia zautomatyzuje powtarzające się zadania 
o niskiej wartości pracy (ang. low-value tasks), aby pracownicy mogli sku-
piać się na zadaniach o większej wartości24. Reasumując, roboty wcale nie 
zastąpią ludzi, ale sprawią, że będą oni znacznie wydajniejsi, ponadto wska-
zują, że dzięki rozwojowi techniki powstaną nowe zawody, które zdaniem 
respondentów będą niezbędne w przyszłości. Z kolei badacze ze Światowego 
Forum Ekonomicznego (WEF) w swoim raporcie z 2020 roku dotyczącego 
przyszłości zawodów, analizując zmiany na światowym rynku pracy i biorąc 
pod uwagę krótko oraz długoterminowe trendy, oszacowali, że do 2025 aż 
85 milionów stanowisk pracy może zostać zlikwidowanych, ale za to na ich 

22 Ibidem, s. 22
23 Citrix Systems – amerykańska firma informatyczna skupiająca się głównie na technologii 
wirtualizacji i tworzenia sieci. 
24 Citrix, Work 2035 - How People And Technology Will Pioneer New Ways of Working, 2020, 
s. 12
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miejsce miałoby się pojawić 97 milionów nowych etatów25. Liczby te tworzą 
dosyć optymistyczny scenariusz w perspektywie kolejnych lat na polskim ryn-
ku zatrudnienia. Owszem, robotyzacja pozbawi nas części miejsc pracy, ale 
spowoduje zapotrzebowanie na inne. Mowa tu o takich profesjach jak trener 
robotów/AI26, menadżer wirtualnej rzeczywistości czy design thinker. Jednak-
że, by w pełni wykorzystać szansę, jaką daje nam rozwój technologii, należy 
bliżej zgłębić temat kwalifikacji zawodowych, bowiem taki optymistyczny sce-
nariusz nie wskazuje na problemy, które oczywiście częściej będą się pojawiać 
w kontekście samego przekwalifikowania się. 

Na samym początku należałoby się zastanowić, czym jest owo przekwa-
lifikowanie zawodowe. Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania 
jest pojęciem bardzo szerokim, lecz stanowi tę kategorię nauczania, która nie-
wątpliwie ma związek z zawodem lub branżą usługobiorcy27. Usługa kształ-
cenia zawodowego (przekwalifikowania) polega na uzyskaniu kwalifikacji do 
wykonywania określonego zawodu przez osoby nieposiadające stosownych 
kwalifikacji28. W tym miejscu, dla pełnej jasności wywodu, warto również 
wskazać, jakie różnice zachodzą między pojęciem przekwalifikowania zawo-
dowego a przebranżowieniem się. Przekwalifikowanie to tak naprawdę na-
bycie nowych kwalifikacji, jednak kwalifikacje zmieniają się w obrębie tej sa-
mej branży, grupy zawodowej (a czasem nawet u tego samego pracodawcy), 
natomiast przebranżowienie odnosi się stricte do zmiany branży w obrębie 
podobnych kwalifikacji29. Jak widać, sformułowania te de facto mogą brzmieć 
podobnie, aczkolwiek różnice między nimi są kluczowe.

Mówiąc o tym w kontekście robotyzacji, należy zastanowić się nad wspo-
mnianymi 97 milionami nowych etatów. Każde z tych stanowisk najpraw-
dopodobniej będzie się wiązać ze zmianą kwalifikacji pracowników, których 
dotychczasowe etaty zostaną zlikwidowane, a więc mowa tu, w uproszczeniu, 
o udoskonaleniu umiejętności 85 milionów pracowników w taki sposób, by 
mogli odnaleźć się w nowych realiach wykonywanego zawodu. Kwalifikacja 
wiąże się z różnymi wyzwaniami, które czekają pracodawców. Doskonalenie 
umiejętności bardzo często będzie dotyczyło pracowników fizycznych. Pra-
cownicy fabryk i linii montażowych oraz robotnicy budowlani to jedne z naj-
bardziej zagrożonych zawodów30. Biorąc pod uwagę kompetencje zawodowe 

25 World Economic Forum, The future of jobs report 2020, Geneva, 2020, s. 5
26 AI - Artificial intelligence (ang. sztuczna inteligencja)
27 Wyrok WSA w Krakowie z 4.11.2014 r., I SA/Kr 1517/14, LEX nr 1550428
28 Wyrok WSA w Gliwicach z 21.11.2014 r., III SA/Gl 1268/14, LEX nr 1647464
29 https://www.employear.com/pl/blog/przebranzowienie.html (dostęp: 02.03.2022 r.)
30 World Economic Forum, op. cit., s. 30
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większości z nich oraz to, że duża część wykonuje tę samą prostą pracę od 
kilku, kilkunastu lat, można by założyć, że wobec tych pracowników mogą 
się pojawiać duże problemy, by ich dotychczasowe zajęcia wykonywane  
w ramach pracy zmienić o 180 stopni. Aby przygotować się na nieuniknione 
zmiany przy dynamicznie rozwijającej się robotyzacji, powinniśmy zastanowić 
się, czy ustawodawca w sposób wyczerpujący zapewnił ochronę pracownikowi, 
a jeżeli nie, jakie potencjalne rozwiązania można by wprowadzić, aby uchro-
nić pracownika przed zmianami technologicznymi, zwłaszcza w kontekście 
kwalifikacji pracowniczej. 

Wskazany powyżej wzmożony rozwój automatyzacji i robotyzacji pra-
cy stanowi poważne zagrożenie dla pracowników, w szczególności fizycznych. 
Widmo zwolnień z powodu zastąpienia pracy człowieka robotem jest nieunik-
nione. Jest to niezwykle konfliktogenna materia, która w przyszłości może 
doprowadzić do napięć społecznych. We wcześniejszych fazach rewolucji 
przemysłowej przybierały one w skrajnych przypadkach formę rozruchów, czy 
nawet można powiedzieć społecznej rewolucji. Strach przed szybkim postę-
pem, a w szczególności przed utratą pracy spowodował niepowetowaną stratę 
zarówno majątkową, jak i niemajątkową. Obecnie, w samym środku kolejnej 
rewolucji przemysłowej, w czasach, których robotyzacja i automatyzacja pracy 
drastycznie przyspieszają, zagrożenie to stało się ponownie aktualne. Należy 
się zastanowić, czy społeczeństwo wyciągnęło wnioski z lekcji historii i aktu-
alny system prawny jest przystosowany do deeskalacji ewentualnych napięć 
społecznych poprzez ochronę stanowisk pracy, czy samych pracowników.

Analizując poziom ochrony pracowników przed wzmożoną automatyza-
cją i robotyzacją pracy należy sięgnąć do kodeksu pracy31 oraz innych aktów 
normatywnych związanych z prawem pracy. Jest to dziedzina prawa, której 
ratio legis było redukowanie napięcia powstałego wskutek skonfrontowania 
odmiennych celów pracownika i pracodawcy. Z takim właśnie zjawiskiem 
mamy do czynienia w przypadku robotyzacji pracy. Jak przedstawiono po-
wyżej, zautomatyzowanie pracy przynosi pracodawcy wymierne korzyści 
polegające przede wszystkim na zwiększeniu jej wydajności i efektywności. 
Odwrotnie natomiast wpływa to na sytuację faktyczną pracownika, ponieważ 
może to się wiązać z ewentualną utratą pracy. Skoro w tym przypadku istnie-
je ewidentna kolizja między interesami pracownika i pracodawcy, to należy 
oczekiwać, że prawo pracy ureguluje tę materię. 

31 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
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Zarówno w Polsce, jak i na świecie prawo pracy wychodzi z założe-
nia, że w stosunku pracownik-pracodawca to ten drugi podmiot występuje  
w dominującej pozycji faktycznej32. Z tego względu prawo pracy złożone jest 
z norm, które powinny chronić uzasadnione interesy pracowników, ażeby wy-
równać dysproporcję, między podmiotami stosunku pracy. Zbiór tych prze-
pisów jest określany jako sprawowanie funkcji ochronnej prawa pracy – czyli 
najistotniejszej funkcji tej gałęzi prawa.

Jak już wcześniej zostało przez nas wspomniane, funkcja ochronna pra-
wa pracy jest rozumiana jako ochrona pracownika, w szczególności przed 
wykorzystaniem przez pracodawcę nierówności stron stosunku prawnego, 
które mogłoby spowodować narzucenie pracownikom społecznie nieakcep-
towalnych warunków zatrudnienia33. Znajduje ona wyraz w szeregu przepi-
sów kodeksu pracy. Jest ona widoczna przede wszystkim w przepisach dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które to w najszerszym stopniu ją realizują34. 
Również przepisy dot. trwałości stosunku pracy są głębokim wyrazem funkcji 
ochronnej prawa pracy, według odmiennych stanowisk, jest to zbyt daleko 
idąca ochrona pracownika35. Jednakże należy zaznaczyć, że ochrona trwałości 
stosunku pracy nie jest aksjologicznie związana z wyrównywaniem pozycji  
w relacji pracownik – pracodawca, lecz z ochroną istotnych wartości społecz-
nych36. Kolejnym przykładem przepisu, który w znaczącym stopniu realizuje 
funkcję ochronną, jest art. 18 kp, który statuuje zasadę semiimperatywno-
ści przepisów prawa pracy, lub inaczej zasadę uprzywilejowania pracownika. 
Przepis ten stanowi, że postanowienia umów o pracę, bądź innych podstaw 
nawiązania stosunku pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż 
postanowienia wynikające z kodeksu pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego,37 takie korzystniejsze postanowienia mogą również przewidy-
wać szersze uprawnienia pracownika lub ustanawiać dodatkowe świadcze-
nia nieprzewidziane w przepisach kodeksu pracy. W doktrynie przyjmuje  
 
 

32 B. Wagner, Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku pracy, Kraków, 1986, s. 22-24
33 M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze, 2006, s. 82
34 K. Baran Funkcje prawa pracy [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych red. K. Baran, War-
szawa, 2019, s. 51
35 A. Dral, 12.2. Pojęcie, charakter prawny, cele szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy oraz 
jej podstawy aksjologiczne [w:] System Prawa Pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część 
ogólna, red. K. W. Baran, G. Goździewicz, Warszawa, 2017, s. 703
36 A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. II, Wybrane problemy i instytucje prawa 
pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa, 2013, s. 94
37 Wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2016 r., II PK 205/15, LEX nr 2165563
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się, że przepis ten najpełniej realizuje funkcję ochronną, ponieważ wskazuje 
specyficzny (semiimperatywny) charakter większości norm prawa pracy38.

W literaturze pojawia się pogląd, że funkcja ochronna prawa pracy nie 
zamyka się jedynie w formalnym aspekcie kształtowania warunków pracy  
i płacy, lecz również powinna uwzględniać materialne warunki, które decy-
dują o możliwościach pracodawców39. Oznacza to, że w funkcji ochronnej 
prawa pracy powinny mieścić się wszystkie działania realizowane m.in. przez 
państwo, które powinny chronić miejsca pracy, ułatwiać tworzenie nowych, 
albo zwiększać mobilność pracowników, m.in. poprzez zwiększenie zdolności 
do znalezienia nowej pracy, czy ciągłego doszkalania zawodowego (koncepcja 
kształcenia ustawicznego). 

Sądząc po rozbudowanej funkcji ochronnej prawa pracy, uważamy,  
że pracownicy mają uzasadnione oczekiwania skutecznej ochrony ich intere-
sów w kontekście przyszłego zagrożenia, jakie stanowi wzmożona automaty-
zacja pracy. Ponadto prawo pracy realizuje jeszcze jedną funkcję, tzw. irenicz-
ną, która jest definiowana jako takie działanie norm prawa pracy, które mają 
zachować pokój społeczny poprzez zapobieganie konfliktom występującym  
w środowisku pracy40. Z tego względu nie tylko pracownicy, jako grupa spo-
łeczna, oczekują ochrony od norm prawa pracy, lecz całe społeczeństwo spo-
dziewa się, że normy te są w stanie zredukować ewentualne napięcia społeczne 
powstające na tym tle. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy te oczekiwania są 
słuszne, należy przeanalizować normatywne rozwiązania umieszczone w ko-
deksie pracy, które mogłyby ewentualnie ochronić pracownika przed zwolnie-
niami na skutek robotyzacji miejsc pracy.

Rozpoczynając analizę normatywną instytucji prawa pracy, które mają 
prowadzić do szerokiej ochrony pracownika, niewątpliwie należy zacząć od 
ogólnej tematyki trwałości stosunku pracy i spróbować odpowiedzieć na py-
tanie, czy ta ochrona ma również zastosowanie do omawianego problemu. 

Najbardziej doniosłym przepisem konstruującym zasadę trwałości sto-
sunku pracy jest art. 45 kp. Przepis ten wprowadza konstrukcję kauzalno-
ści wypowiedzenia umowy o pracę41. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy  

38 W. Perdeus Komentarz do art. 18 [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, 
red. K. W. Baran, Warszawa, 2020, s. 143
39 Ł. Pisarczyk, Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna, Studia Prawnicze: rozprawy 
i materiały, 8(1), 2010, s. 22
40 K. W. Baran, 4.4. Funkcja ireniczna zbiorowego prawa pracy [w:] System Prawa Pracy. 
Tom V. Zbiorowe prawo pracy, red. K. W. Baran, Warszawa, 2014, s. 144
41 Z. Góral, Komentarz do art. 45 [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, red. 
K. W. Baran, Warszawa, 2020, s. 424
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o pracę na czas określony jest skuteczne tylko w przypadku uprzedniego 
wystąpienia uzasadnionej przyczyny, dla której pracodawca chce zakończyć 
stosunek pracy. Niestety kodeks pracy nie wprowadza żadnego katalogu 
przyczyn uzasadniających wypowiedzenie stosunku pracy. Ani pozytywnego, 
zawierającego sytuacje, które z całą pewnością to wypowiedzenie uzasadniają, 
ani negatywnego, który określałby sytuacje, powodujące, że takie wypowie-
dzenie byłoby bezskuteczne. Oznacza to, że ocena czy wypowiedzenie umowy 
o pracę było uzasadnione, czy też nie, pozostaje w dyskrecjonalnej ocenie są-
dów pracy. 

Istotną w kontekście określania uzasadnionych przyczyn wypowiedze-
nia umowy o pracę jest uchwała Sądu Najwyższego III PZP 10/8542. Sąd 
Najwyższy określił w niej instrukcyjnie jakie okoliczności sądy powinny brać 
pod uwagę, przy ocenianiu powodów wypowiedzenia. Na naszą uwagę zasłu-
guje kilka tez zawartych w tej uchwale. Przede wszystkim w tezie nr II Sąd 
Najwyższy przyjął stanowisko, że ocena uzasadnionego powodu wypowiedze-
nia powinna brać pod rozwagę zarówno słuszne interesy zakładu pracy, jak 
i w niektórych okolicznościach, zasady współżycia społecznego, wynikające 
z art. 8 k.p. Natomiast w tezie nr IX SN przyznał, że okoliczność, w której 
zmniejsza się liczba miejsc pracy w zakładzie stanowi uzasadnioną przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę, a ponadto w tym kontekście kontrola sądów 
jest ograniczona.

Czy w takim razie, przez pryzmat instruktywnych wypowiedzi Sądu Naj-
wyższego zawartych w tej uchwale, wypowiedzenie umowy o pracę z powodu 
automatyzacji lub robotyzacji stanowi przyczynę uzasadnioną w rozumie-
niu art. 45 kp.? Odpowiedź na tak postawione pytanie musi być pozytywna. 
Wprowadzenie do zakładu pracy innowacyjnych maszyn, które mają zastąpić 
pracę ludzi, powodują likwidacje tych stanowisk pracy. Niewątpliwie stanowi 
to obiektywną przesłankę uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę osób. 
Stanowisko takie pokrywa się zarówno z uchwałą SN, która nakazuje oce-
niać przyczyny zatrudnienia m.in. przez pryzmat interesu zakładu pracy (teza 
II), jak również zostało przyjęte w orzecznictwie. Wyroki SN wskazują bez-
pośrednio, że uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia może być zmiana tech-
nologiczno-organizacyjna zakładu pracy43, jak również likwidacja stanowiska 
pracy, która ma na celu racjonalizacje zadań wykonywanych w zakładzie  
 

42 Uchwała Sądu Najwyższego z 27.06.1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985, nr 11, poz. 164
43 Wyrok Sądu Najwyższego z 19.04.2010 r., II PK 306/09, LEX nr 602696
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pracy, czy redukcja kosztów działania zakładu m.in. poprzez zmniejszenie 
liczby pracowników44.

Problematyką immanentnie związaną z likwidacją stanowiska jest zakres 
kompetencji sądu do badania, czy było one uzasadnione. Jak już wcześniej 
zostało przeanalizowane, w tym zakresie rola sądu jest ograniczona. Zgodnie 
z orzecznictwem nie może on badać zasadności likwidacji stanowiska pracy45. 
Pogląd ten jest argumentowany tym, że to pracodawca ma uprawnienia kie-
rownicze i może w dowolny sposób kształtować organizację zakładu pracy, 
ponosząc przy tym wszelkie ryzyko gospodarcze, jakie jest z tym związane. 
Uważamy, że odmienna interpretacja byłaby rażącą ingerencją w wolność pro-
wadzenia działalności gospodarczej, a co powodowałoby naruszenie art. 20 
Konstytucji RP46. Natomiast ograniczenie kognicji sądu do kontroli zmian 
technologiczno-organizacyjnych zakładów pracy nie powoduje całkowitego 
wykluczenia kompetencji sądu w tym zakresie. Zgodnie z orzeczeniami SN 
sądy są władne badać m.in. realność i faktyczność likwidacji stanowiska pracy, 
ponieważ pozorna likwidacja nie będzie uzasadniała wypowiedzenia umowy 
o pracę47. Innym uprawnieniem sądu w tej materii jest możliwość badania 
czy uzasadnione jest zwolnienie konkretnego pracownika48. Kompetencja ta 
powstaje jednak jedynie w sytuacji, w której jest likwidowane jedno lub kilka 
spośród większej liczby stanowisk tego samego rodzaju, co spowoduje, że pra-
codawca będzie musiał wybrać, z którymi pracownikami zakończyć stosunek 
pracy. Wówczas wybór musi ten być dokonany przez pryzmat porównania 
obiektywnych cech pracowników tj. kwalifikacji czy stażu pracy. Jednakże  
w tym samym orzeczeniu SN podkreślił, że sytuacja ta nie dotyczy przypad-
ku, w którym zostaną zlikwidowane wszystkie stanowiska pracy tego samego 
rodzaju. W innym orzeczeniu SN wskazał, że nie istnieje zasada, która obli-
gowałaby pracodawcę do zaproponowania pracownikowi innego stanowiska 
przed wypowiedzeniem umowy o pracę49.

Podsumowując, trwałość stosunku pracy jest jedną z fundamentalnych 
instytucji prawa pracy, która gwarantuje ochronę pracownika przed nieuza-
sadnionym zwolnieniem z pracy. Jednakże, w przypadku zagrożenia, jakie 
powoduje automatyzacja bądź robotyzacja, która prowadzi niewątpliwie do 

44 Wyrok Sądu Najwyższego z 11.02.2014 r., II PK 144/13, M.P.Pr. 2014, nr 7, poz. 376-378
45 Wyrok Sądu Najwyższego z 11.03.2020 r., III PK 29/19, LEX nr 3232318
46 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  
z późn. zm.)
47 Postanowienie Sądu Najwyższego z 9.01.2014 r., I PK 182/13, LEX nr 1646043
48 Wyrok Sądu Najwyższego z 3.11.2010 r., I PK 93/10, LEX nr 707852
49 Wyrok Sądu Najwyższego z 6.02.2006 r., III PK 112/05, LEX nr 272553
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likwidacji pewnych kategorii stanowisk pracy, zasada ta działa w ograniczo-
nym zakresie i nie daje gwarancji pracownikom ochrony ich interesów. Z tego 
powodu należy się zastanowić czy w kodeksie pracy istnieją inne gwarancje, 
które byłyby skuteczne w przypadku omawianego zagrożenia. Z tego powodu, 
że innowacja metod pracy będzie zapewne powodować zastępowanie pew-
nych kategorii stanowisk robotami, to rozwiązania problemu należy poszuki-
wać w przekwalifikowaniu pracowników, a nie w ochronie miejsc pracy, które  
w przyszłości zostaną wypchnięte z rynku. W takim razie jak polskie pra-
wo pracy podchodzi do problematyki przekwalifikowania pracownika, czy 
znana jest taka konstrukcja normatywna i jaki jest jej ewentualny zakres 
zastosowania?

Rozważając tę tematykę, należy początkowo przeanalizować art. 17 ko-
deksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do ułatwiania podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych swoich pracowników. Czytając ten przepis nasuwa się 
pytanie, czy do zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy również 
przekwalifikowanie się. 

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy ustalić zakres poję-
cia „podnoszenie kwalifikacji”. Jest to pojęcie, które posiada definicję legalną 
zawartą w art. 103(1) k.p. Zgodnie z jego treścią przez podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejęt-
ności przez pracownika. Oznacza to, że przepis nie ogranicza swojego zakresu 
wyłącznie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie, jed-
nakże z drugiej strony nic nie wspomina również o możliwości zdobywania 
kwalifikacji do pracy w innym zawodzie. Zgodnie z przyjętym w doktrynie 
prawa pracy poglądem tę problematykę należy interpretować przez pryzmat 
ostatniej części tego przepisu, która wskazuje, że podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych odbywa się albo z inicjatywy pracodawcy, albo za jego zgodą50. 
Oznacza to, że nie można odmówić przekwalifikowaniu ochrony jaka jest  
w kodeksie przeznaczona dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale jedy-
nie wówczas, gdy odbywa się to za wyraźną zgodą pracodawcy.

Problematyczne w kontekście definicji z art. 1031 k.p. jest zgoda pra-
codawcy na przekwalifikowanie się, ażeby ta forma ochrony stosunku pracy  
w kontekście automatyzacji i robotyzacji została objęta zakresem zastosowa-
nia art. 17 k.p. Oznacza to, że ochrona stosunku pracy w tej sytuacji jest 
uzależniona tylko i wyłącznie od stanowiska pracodawcy – jeżeli wyrazi on 

50 M. Włodarczyk, Komentarz do art. 103(1) [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, 
wyd. V, red. K. W. Baran, Warszawa, 2020, s. 888
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zgodę na takie podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które pomogą zmienić 
pracę, to wówczas pracownik jest uprawniony do korzystania z dobrodziejstw 
przepisów rozdziału poświęconego kwalifikacjom zawodowym pracowników. 
Niestety wydaje nam się, że tego typu sytuacje będą zjawiskiem marginalnym, 
dlatego że pracodawca nie ma ekonomicznego interesu w tym, żeby przygo-
towywać pracownika do pracy w innym zawodzie (chyba, że zmiana zawodu 
miałaby się odbyć w ramach jednego zakładu pracy).

Wyjściem naprzeciw przedstawionego problemu jest regulacja art. 1036 
k.p., która wprowadza uprawnienia dla pracownika podnoszącego kwali-
fikacje zawodowe na innych zasadach niż określone w poprzednich przepi-
sach. Oznacza to, że pracownik może korzystać z tych uprawnień nawet je-
żeli podnosi lub zdobywa kwalifikacje zawodowe we własnym zakresie, bez 
zgody pracodawcy. Niestety uważamy, że uprawnienia wynikające z art. 1036 
k.p. są o wiele mniej korzystne dla pracownika, niż uprawnienia wynikające  
z podnoszenia kwalifikacji zawodowych za zgodą czy inicjatywy pracodawcy. 
Uprawnienia wynikające z tego przepisu to bezpłatny urlop lub zwolnienie 
z dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. W doktrynie prawa 
pracy ranga praktyczna tego przepisu jest oceniana dwuznacznie. Z jednej 
strony jest wyrażany pogląd, że znaczenie normatywne tego przepisu ma jedy-
nie charakter marginalny. Jest to związane przede wszystkim z tym, że zakres 
zastosowania tego przepisu krzyżuje się z zastosowaniem art. 174 k.p., który 
również reguluje zasady udzielania urlopu bezpłatnego. Z tego względu część 
przedstawicieli doktryny twierdzi, że przepis art. 1036 k.p. jedynie potwierdza 
prawo pracodawcy do udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi51. Drugi 
z kolei pogląd stanowi o doniosłej treści normatywnej tego przepisu, ponieważ 
ma istotne znaczenie dla zrozumienia art. 17 k.p. konstytuującego obowią-
zek ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Zgodnie  
z tym poglądem pracodawca nie powinien podejmować działań, które mo-
głyby utrudnić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych (m.in. 
poprzez nieuzasadnione nieudzielenie urlopu bezpłatnego)52.

Z powyższej analizy, wynika, że przekwalifikowanie pracownika nie jest 
chronione w taki sposób, ażeby mogło stanowić realne zabezpieczenie pra-
cowników przed zagrożeniem, jakim jest robotyzacja pracy, która w nieda-
lekiej przyszłości spowoduje wymarcie pewnych kategorii zawodów. Skoro 
podniesienie kwalifikacji zawodowych może odbyć się wyłącznie za zgodą 

51 E. Staszewska, [w:] System Prawa Pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegóło-
wa., red. K. W. Baran, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2021, s. 847.
52 M. Włodarczyk, op.cit., s. 897
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pracodawcy albo z jego inicjatywy, to pracownikowi nie przysługuje żadne 
prawo podmiotowe w kontekście art. 17 kp., na podstawie którego mógłby 
dochodzić przed sądem np. poniesienia kosztów przekwalifikowania. Ponadto 
uprawnień pracownika wynikających z art. 1036 k.p. również nie będzie moż-
na wyegzekwować przed sądem pracy53.

W takim kontekście nasuwa się pytanie, czy polskie prawo pracy w ja-
kimkolwiek aspekcie reguluje problematykę przekwalifikowania pracownika, 
albo czy jest to materia kompletnie pominięta z jakiejś perspektywy przez 
ustawodawcę? Pojęcie „przekwalifikowanie” pojawia się w polskim kodeksie 
pracy tylko jeden raz, i to w dodatku jako uboczna kwestia. Mianowicie jest 
to uregulowane w art. 23(1) k.p., który zobowiązuje, w przypadku przejścia 
zakładu pracy na nowego pracodawcę do poinformowania swoich pracowni-
ków m.in. o ewentualnej potrzebie przekwalifikowania się. Przepis ten funk-
cjonalnie ma chronić pracownika przed zmianami organizacyjnymi zakładu 
pracy (zmianą pracodawcy), jednak o przekwalifikowaniu w tym przypadku 
mówi jedynie w charakterze informacyjnym (jest to jedna z wielu informacji, 
którą pracodawca musi przedstawić pracownikom). Z tego względu nie jest 
to regulacja, która chroni miejsca pracy poprzez zastosowanie instytucji prze-
kwalifikowania zawodowego.

W polskim prawie istnieje konstrukcja, która wykorzystuje przekwalifi-
kowanie się pracownika właśnie w kontekście ochrony pracy. Jednakże, nie 
jest to regulacja pochodząca z prawa pracy sensu stricto, lecz z pokrewnej dzie-
dziny, którą jest prawo ubezpieczeń społecznych. Wprowadza ją art. 60 usta-
wy o emeryturach i rentach54, który uprawnia ubezpieczonego do pobiera-
nia dodatkowego świadczenia pieniężnego (renty). Jedną z konstytutywnych 
przesłanek nabycia renty szkoleniowej jest możliwość przekwalifikowania się, 
która jest spowodowana niezdolnością do pracy w dotychczasowym zawodzie. 
Ewentualność przekwalifikowania się stwierdza lekarz orzecznik ZUS, który 
przy podejmowaniu tej decyzji powinien wziąć pod uwagę przesłanki wymie-
nione w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 14 grudnia 2004 r.  
w sprawie orzekania o niezdolności do pracy55. Są to m.in. charakter i przebieg 
procesów chorobowych, sprawność psychofizyczną organizmu, a także wiek 
oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Na podstawie tych informacji 

53 D. Dzienisiuk, J. Skoczyński (w:) Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L.Florka, Warszawa 
2017, komentarz do art. 103(6)
54 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)
55 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania 
o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.).
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lekarz orzecznik ocenia czy w danym przypadku ubezpieczony będzie w stanie 
podjąć pracę w innym zawodzie po zmianie kwalifikacji zawodowej.

W judykaturze starano się zidentyfikować ratio legis tego przepisu oraz 
cel, jakiemu ma służyć dodatkowe świadczenie. Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego56 w Warszawie społecznym przeznaczeniem renty szkoleniowej 
jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie 
przekwalifikowanie się i uzyskania takich kwalifikacji zawodowych, które przy 
jej stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie zatrudnienia. W innych orze-
czeniach zostało wskazane, że nierozłączną funkcją renty szkoleniowej jest 
aktywizacja osób dysfunkcyjnych oraz umożliwienie im uniknięcia statusu 
rencisty57. Ponadto marginalnym celem renty szkoleniowej jest odciążenie 
funduszu rentowego58, ponieważ powrót do aktywności zawodowej po od-
byciu przekwalifikowania powoduje, że osoba wcześniej niezdolna do pracy 
i uprawniona do pobierania renty, ma z powrotem możliwość zarobkowania, 
co wiąże się nie tylko z ograniczeniem wydatków z funduszu rentowego, lecz 
także dodatkowymi wpływami do niego.

Podsumowując tę część rozważań, polskie prawo pracy nie chroni pra-
cowników przed zwolnieniami z powodu robotyzacji miejsc pracy ani nie 
stwarza pracownikom możliwości do ewentualnego przekwalifikowania. Po 
analizie normatywnej wysuwa się konstatacja, że problematyka wypierania 
pewnych kategorii zawodów przez roboty oraz zagrożenie, jakie wypływa  
z tego zjawiska nie jest rozwiązane na tle aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy, a nawet można powiedzieć, że jest to materia kompletnie niezau-
ważona przez legislatorów. Chociaż istnieją w systemie prawnym rozwiązania, 
które mogłyby być przydatne w zwalczaniu tego problemu (np. renta szkole-
niowa) to są one wykorzystywane w innych celach, a nie ma analogicznych 
regulacji mogących pomóc rozwiązać również tę kwestię. 

Wydaje się, że w innych krajach europejskich podejście do tego problemu 
jest inne. Istnieją takie regulacje, które mogłyby ochronić pracowników przed 
utratą pracy z powodu robotyzacji, a przynajmniej zminimalizować negatyw-
ne skutki tego zjawiska. Dobrym przykładem są regulacje znajdujące się we 
francuskim kodeksie pracy. Art. L. 1233-71 code du travail (kodeksu pracy) 

56 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.10.2002 r., III AUa 752/01, OSA 2003,  
nr 3, poz. 8
57 Wyrok SA w Gdańsku z 14.02.2008 r., III AUa 337/07, POSAG 2008, nr 1, poz. 84-91.
58 M. Bartnicki, B. Suchacki [w:] Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytu-
ry kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I, red. K. Antonów, LEX/el. 2019, 
art. 60.
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daje pracownikom z dużych zakładów pracy (ponad 1000 pracowników) 
możliwość skorzystania z urlopu na przekwalifikowania, jeżeli pracodawca za-
mierza go zwolnić z przyczyn ekonomicznych. Przepis ten w znaczny sposób 
ubezpiecza pracownika przed omawianym zagrożeniem, ponieważ realizuje 
funkcję ochronną pracownika w kilku aspektach. Po pierwsze daje możliwość 
przekwalifikowania zawodowego zwiększającego mobilność tego pracownika 
na rynku pracy i finansowanego przez byłego pracodawcę. Po drugie, jest to 
dodatkowe zabezpieczenie finansowe, ponieważ urlop na przekwalifikowanie 
jest urlopem płatnym, co oznacza, że podczas szkolenia pracownikowi bę-
dzie wypłacane wynagrodzenie. Ponadto urlop szkoleniowy trwa w okresie 
wypowiedzenia i maksymalny jego okres wynosi 9 miesięcy (wówczas okres 
wypowiedzenia wydłuża się do końca urlopu na przekwalifikowanie). Ozna-
cza to, że taka konstrukcja urlopu szkoleniowego wydłuża znacznie stosunek 
pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz zapewnia faktyczną ochronę 
pracownikowi i z dalszej perspektywy poprzez możliwość zmienienia swoich 
kwalifikacji.

Problematyka urlopu na przekwalifikowanie była również rozważana 
w Polsce w 2009 roku. Ratio legis zaproponowanego rozwiązania nie była 
ochrona pracowników przed wzmożoną robotyzacją i zagrożeniom, jakie  
z tego zjawiska wynikają, lecz pomysł ten miał chronić pracowników przed 
wypaleniem zawodowym. Koncepcja, której autorem był minister Michał 
Boni, zakładała możliwość ubiegania się o roczny urlop na przekwalifikowa-
nie dla 40- i 50-latków. Inicjatywa ta została skrytykowana przez ówczesną 
minister pracy, Jolantę Fedak, która twierdziła, że taka długa absencja od pra-
cy mogłaby skutkować trwałym bezrobociem dla pracownika. Przedstawiciele 
pracodawców czy pracowników również podeszli do tego pomysłu krytycznie. 
Pojawiały się głosy, że tak długa przerwa w pracy mogłaby zmniejszyć możli-
wość na ponowne zatrudnienie z powodu obniżenia kwalifikacji zawodowych. 
Krytycy projektu podkreślali również, że zwiększy to już istniejący ówczesny 
problem zatrudnienia ludzi w średnim wieku przez pracodawców59. Pomysł 
ten nie został przełożony na oficjalne prace legislacyjne, z tego powodu nie są 
dostępne szczegóły dotyczące projektu. Jednakże uważamy, że opinia publicz-
na inaczej podeszłaby do tego rozwiązania, gdyby jego głównym celem była 
ochrona pracowników przed zagrożeniem wynikającym z robotyzacji pracy. 
W tej sytuacji argument, iż długa absencja od pracy mogłaby spowodować 

59 https://biznes.interia.pl/praca/news-urlop-na-przekwalifikowanie-to-zly-pomysl, 
nId,720994 (dostęp: 28.02.2022 r.)
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zmniejszenie kwalifikacji pracownika i zagrożenie trwałym bezrobociem nie 
miałoby racji bytu, ponieważ jedyną alternatywą byłoby właśnie trwałe bezro-
bocie i brak perspektyw na ponowne zatrudnienie w wykonywanym zawodzie. 

W literaturze zostało zauważone, że jedną z okoliczności neutralizującą 
negatywny wpływ robotyzacji pracy jest wysoki poziom mobilności zawodo-
wej pracowników. Jest to zjawisko, które zostało zdefiniowane jako zdolność 
i gotowość osób aktywnych zawodowo do zmiany zawodu bądź kwalifikacji.60 
Takie podejście jest niezwykle ważne dla funkcjonowania rynku pracy, na któ-
rym zachodzą dynamiczne zmiany m.in. poprzez rozwój nowych technologii61.

Osiągnięcie wysokiego poziomu mobilności zawodowej społeczeństwa 
można uzyskać nie tylko poprzez właściwe ukształtowanie przepisów prawa 
pracy skierowanych na ułatwienie możliwości przekwalifikowania pracow-
nika (tj. regulacje francuskie), ale również poprzez stosowanie innych roz-
wiązań. Jednym z ważnych instrumentów jest kształcenie ustawiczne, które 
jest związane z ciągłym zdobywaniem nowych umiejętności i kwalifikacji62. 
Zwracał na to uwagę już Parlament Europejski w 2000 roku, który w Strategii 
Lizbońskiej wezwał państwa członkowskie do udoskonalenia przepisów m.in. 
w zakresie kształcenia ustawicznego. W Polsce jest to realizowane w trybie 
szkolnym (m.in. przez uniwersytety, szkoły dla dorosłych, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku) oraz pozaszkolnym (prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, 
zakłady pracy)63. Pomimo szerokiego wachlarza ofert podwyższania swoich 
kwalifikacji zawodowych, kształcenie ustawiczne nie jest częstą formą wyko-
rzystywaną przez Polaków. Według badań przeprowadzonych w 2014 roku, 
zaledwie 0,7% osób w Polsce z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych 
uczestniczyło w kształceniu ustawicznym64.

Jednym z narzędzi upowszechniających uczestniczenie w kształceniu 
ustawicznym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy65. Są to środki zabezpieczone 
w budżecie państwa, przeznaczone na finansowanie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych albo przekwalifikowania skierowane do pracowników i praco-
dawców. Ustawa określa, że zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie lub 
zmianę kwalifikacji zawodowych może być finansowany do 80% dla małych, 

60 L. Kucharski, Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź, 2014, s. 93
61 G. Węgrzyn, Mobilność zawodowa a sytuacja na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach nr 276, 2016, s. 139
62 Ibidem s. 144
63 http://srpq.gr/ksztalcenie-ustawiczne.html (dostęp: 28.02.2022 r.)
64 G. Węgrzyn, op. cit., s. 145
65 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.)
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średnich i dużych przedsiębiorstw, a dla mikroprzedsiębiorstw będzie to dofi-
nansowane z całości. KFS nie przyczynił się znacząco do wzrostu zaintereso-
wania podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, pomimo że na 
ten program w 2021 roku zostało przeznaczonych prawie 260 mln złotych66.

Odmiennym sposobem rozwiązania zagrożenia likwidacji stanowisk 
pracy spowodowanych robotyzacją może być szersza ochrona miejsc pracy. 
W literaturze pojawia się pogląd o możliwości wywołania popytu na pracę 
ludzką, który miałby być spowodowany poprzez opodatkowanie pracy robo-
tów67. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że automatyzacja oraz robotyzacja 
miejsc pracy generowałaby dodatkowe koszty, które pracodawca musiałby 
uwzględnić przy kalkulacji, czy przejście zakładu pracy gruntownych zmian 
technologicznych powodujące zamianę pracowników na roboty jest opłacalne. 
Pomysł może wydawać się kontrowersyjny, ale taka forma ingerencji władz 
publicznych w proces robotyzacji pracy posiada jeszcze jedno uzasadnienie. 
Mianowicie wzmożona robotyzacja pracy stanowi zagrożenie nie tylko dla 
pracowników, ale również dla budżetu państwa, ponieważ wynagrodzenie 
pracowników jest opodatkowane. Podatek PIT, którym właśnie są obciążone 
wynagrodzenia pracowników stanowi znaczną część budżetu państwowego 
oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku robotyzacji 
miejsc pracy, robotom nie jest wypłacane wynagrodzenie co skutkuje tym,  
że państwo odczuwa ekonomiczną stratę. Pomysł opodatkowania maszyn jest 
również rozważany przez Billa Gatesa68, który sądzi, że taka konstrukcja po-
datkowa może spowolnić szybko postępującą robotyzację, co spowoduje to,  
że ludzie będą mieli więcej czasu na przystosowanie się do zmian. 

Podsumowując, wzmożona automatyzacja i robotyzacja pracy powodu-
ją zjawisko ginących zawodów. Za kilkanaście lat rynek pracy będzie zupeł-
nie inaczej wyglądał, przede wszystkim będzie zauważalny wzrost popytu na 
zawody związane z informatyką czy elektroniką, ponieważ takie osoby będą 
potrzebne do obsługiwania specjalistycznych maszyn czy robotów. Z dru-
giej strony spadnie zapotrzebowanie na pracowników nisko wykwalifikowa-
nych, którzy wykonują monotonne i powtarzające się czynności, ponieważ 
to ich praca najwcześniej może zostać zastąpiona przez roboty. Sytuacja ta 
nie będzie dotyczyła tylko pracowników fizycznych, ale również umysłowych,  

66 https://psz.praca.gov.pl/kfs-2021 (dostęp: 28.02.2022 r.)
67 M. Kobosko, Ginące zawody jako konsekwencja zmian technologicznych na polskim rynku 
pracy, Studia z polityki publicznej, 2021, s. 83 i n.
68 https://www.economist.com/financeand-economics/2017/02/25/why-taxing-robots-is-not 

-a-good-idea (dostęp: 02.01.2022)
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np. sektora bankowego. Zagrożenie wypływające z automatyzacji i robotyza-
cji pracy musi zostać zminimalizowane przez ustawodawcę, w szczególności 
poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji na poziomie aktów norma-
tywnych zajmujących się ochroną pracowników. Analizując instytucje prawne 
proponowane przez kodeks pracy i inne akty normatywne związane z prawem 
pracy, należy dojść do wniosku, że obecnie nie istnieją de facto żadne regulacje 
normatywne mogące ochronić pracowników przed zagrożeniem wynikającym 
z robotyzacji pracy. Funkcji tej nie spełnia kluczowa z punktu widzenia funk-
cji ochronnej prawa pracy instytucja trwałości stosunku pracy, ponieważ nie 
dotyczy ona sytuacji, w której zostaje realnie likwidowane stanowisko pracy. 

Najskuteczniejszego rozwiązania tego problemu upatruje się w instytucji 
przekwalifikowania zawodowego, czy szerzej mówiąc koncepcji kształcenia 
ustawicznego. W polskim systemie prawnym przekwalifikowanie jest brane 
pod uwagę jako sposób przywrócenia możliwości pracy osób, które ze wzglę-
du na wypadek przy pracy utraciły możliwość zarobkowania w swoim zawo-
dzie. Niestety instytucja, która w Polsce przybiera formę renty szkoleniowej, 
jest ograniczona tylko do tego aspektu, a nie rozciąga się ona na pracowników, 
którzy mogliby stracić pracę z powodu zmian technologicznych. 

Z tego względu, w naszej opinii, polskie prawo pracy nie stanowi ade-
kwatnej odpowiedzi na aktualne problemy i zagrożenia, jakie niesie za sobą 
automatyzacja i robotyzacja pracy. W najbliższym czasie ustawodawca będzie 
musiał również znaleźć rozwiązanie tego problemu poprzez nowelizację ko-
deksu pracy, czy innych aktów normatywnych. W polskim systemie prawa 
pracy istnieją już instytucje, które widzą korzyści w zastosowaniu przekwali-
fikowania zawodowego i uważamy, że jest to bardzo dobra podstawa do wy-
kreowania wyższego poziomu ochrony pracowników przed robotyzacją pracy. 
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Changing professional qualifications  
as a remedy for the negative consequences  

of the process of robotization of work -  
analysis of the legal status  

and de lege ferenda postulates

Abstract: The aim of the article is to illustrate the consequences of 
the robotization process on the situation of an employee in the cu-
rrent legal system. The authors analyze the course of the automation 
phenomenon and robotization of work, its causes and consequences, 
noting a significant acceleration over the last decades. They also react 
negatively to the thesis that the COVID-19 pandemic had a signi-
ficant impact on the intensification of this process. While studying 
the research on the expected transformations of the labor market, 
they notice the significant role of changing professional qualifications  
in the face of increasing robotization of work as a way to reduce the ne-
gative consequences for employees resulting from a given process. Later  
in the article, the authors analyze the current legal status, focusing 
in particular on the provisions of the Labor Code. By emphasizing 
the role of labor law as a tool for reducing social tensions and protec-
ting the durability of the employment relationship, they answer the 
question of whether the current legal status meets the requirements 
of increasing robotization. Analyzing individual provisions of the  
Labor Code, the Social Insurance Act, jurisprudence in this area and 
the views of the doctrine, they come to the conclusion that that the 
Polish legal system is not adequately prepared for the consequences 
of the phenomenon of robotization, both in terms of the provisions 
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on the stability of employment and the durability of the employment 
relationship, as well as and provisions on the employer's responsibility 
for improving qualifications or retraining of an employee. The authors 
criticize the lack of appropriate regulations and, when constructing the 
foundations of an appropriate employee protection system in this area, 
as well as a legal and comparative analysis, they propose de lege ferenda 
postulates. They also present other tools to reduce the potential risks of 
robotization, such as increasing the role of lifelong learning or wider 
protection of jobs.

Keywords: automation, robotization, employee protection, retraining, 
lifelong learning
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Ochrona wolności wypowiedzi 
pracowników a ich aktywność 
w mediach społecznościowych

Abstrakt: W artykule poruszane są zagadnienia związane z ochroną 
wolności wypowiedzi pracowników w związku z korzystaniem przez 
nich z mediów społecznościowych. W przeważającej mierze, dotyczą 
one rozumienia przepisów prawa krajowego. Analiza nie odbywa się 
jednak w próżni, a jest uzupełniona orzeczniczym dorobkiem Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wyznacza w tym zakresie 
międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka na kontynencie 
europejskim. Przede wszystkim chodzi o tzw. doktrynę pozytywnych 
obowiązków państwa względem osób pozostających pod jego jurys-
dykcją. Praca ma charakter ogólny i nie aspiruje do wyczerpującego 
przedstawienia problemu. Intencją jest tutaj przede wszystkim na-
świetlenie omawianej problematyki w ogólnym zarysie, nadanie ram  
i podstaw dla przyszłej dyskusji oraz wyszczególnienie pewnych węzło-
wych kwestii. Temat budzi społeczne zainteresowanie. Jednocześnie, 
przedstawiciele nauki koncentrują się raczej na ogólnych zagadnie-
niach. Autor wierzy, że w przyszłości sprawy dotyczące tego problemu 
będą coraz częściej przedmiotem rozstrzygnięć składów orzekających  
i z tego powodu podejmuje temat, próbując ukazać jego specyfikę.  
Na ten moment istnieją rozstrzygnięcia odnoszące się do tematu pracy 
wprost, ale jest ich nie wiele. Pokazują one, że niezwykle trudno jest 
uchwycić interes pracodawcy w powstrzymaniu się przez pracowni-
ka od ujawniania czy komunikowania pewnych informacji, a także 
zrównoważyć go z wolnością wypowiedzi pracownika. Na to wszystko 
nakłada się duża kontekstowość, zawsze towarzysząca dyskusji wokół 
wolności wypowiedzi, mająca w warunkach tzw. rewolucji 4.0 wyjąt-
kowe znaczenie. 

Słowa klucze: wolność wypowiedzi, prawo pracy, pracownik, praco-
dawca, media społecznościowe, relacje pracownicze, Internet
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Słowa wstępu

Do rangi aksjomatu urosło stwierdzenie, że media społecznościowe stały 
się istotnym elementem, jeżeli nie determinantą, funkcjonowania współcze-
snego społeczeństwa. W niektórych obszarach można wręcz zaobserwować 
proces kreacji nowych sposobów interakcji pomiędzy ludźmi, czy nawet pro-
ces ich wirtualizacji. W jednym czasie, te dwie płaszczyzny – wirtualna oraz 
realna – oddziałują na siebie, nie pozwalając na wyznaczenie ostrej granicy 
pomiędzy nimi. Powoduje to konieczność zredefiniowania nawet najbardziej 
podstawowych pojęć.

W pełni odnosi się to do wolności wypowiedzi. Nigdy w historii nie 
było tak łatwo przekazywać, właściwie nieograniczonemu kręgowi odbiorców, 
informacje o dowolnej treści. I to anonimowo. Powoduje to swego rodza-
ju inflację wolności słowa w Internecie, to znaczy niemożliwego do opisania 
wzrostu korzystania z tej wolności przez użytkowników. Niestety, zdarza się 
towarzyszyć temu lekkomyślność, czy nawet działanie w złej wierze. 

Taki stan rzeczy wywołuje wiele niepożądanych skutków, co napędza po-
wszechną dyskusję nad tym, czy współcześnie wolność wypowiedzi może być 
także zagrożeniem dla ustroju demokratycznego. Na ten moment tę wolność 
postrzega się raczej za fundament, jeżeli nie warunek najlepszego ustroju na 
jaki stać ludzkość. Odwrócenie tego paradygmatu spowodowałoby przewar-
tościowanie pewnych dogmatów, a co za tym idzie głębokie przeobrażenia 
wpływające (niekorzystnie?) na sytuację prawną jednostek.

Ten ogólny problem ma swoje odzwierciedlenie również w relacjach 
pracowniczych. Media społecznościowe przemożnie oddziałują na wizerunek 
człowieka, zwłaszcza, ale nie tylko, gdy prowadzi on działalność nastawioną 
na pozyskiwanie czytelników, słuchaczy, widzów czy osób finansujących jego 
działalność. Niemożliwe jest oddzielenie strefy publicznej od prywatnej, a co 
za tym idzie również pracy od nie-pracy. Praca bowiem, ma społeczny wyraz, 
o czym świadczy między innymi podążająca za rozwojem ludzkości dyskusja 
o wartości jaką ona reprezentuje. 

W związku z tym, nikogo nie powinno dziwić, że może zaistnieć kon-
flikt pomiędzy wolnością wypowiedzi człowieka a powinnościami pracownika 
względem swojego pracodawcy. Problem ten należy ująć jako ochrona wolno-
ści wypowiedzi pracowników, bowiem oczywiste jest, że pracownikom, jako 
ludziom, taka wolność przysługuje. Tradycyjnie pojęcie wolności charaktery-
zuje się, w przeciwieństwie do konstrukcji praw, jako sferę, w której co nie jest 
zakazane, to jest dozwolone. Ustawodawca nie kształtuje pozytywnej treści 
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wolności, a jedynie uznawszy ją, jest zobowiązany do jej ochrony. Zwraca-
jąc się ku relacjom pracowniczym, można zaobserwować pewną specyfikę tej 
ochrony w omawianym kontekście1. W celu jej uchwycenia, warto w pierw-
szej kolejności wspomnieć o tym skąd ona pochodzi. 

Po pierwsze, jak wspomniano, współcześnie niezwykle trudno jest od-
dzielić to co jest prywatne od tego co jest publiczne. Pozostawiając komen-
tarz, zamieszczając wpis czy nawet „tylko” reagując na jakąś treść w Internecie, 
użytkownik zostawia ślad, który może skłaniać innych do ocen, niewykluczo-
ne, że również po chwili jego śmierci. Można powiedzieć, że wszelka aktyw-
ność w mediach społecznościowych staje się wizytówką człowieka. Jednakże, 
powyższa konstatacja nie dotyczy wyłącznie samego autora tych wypowiedzi, 
ale, co oczywiste i zrozumiałe, także innych osób, których albo dana wypo-
wiedź dotyczy albo z którymi wypowiadający się jest w jakiś sposób zwią-
zany, o czym można z łatwością się dowiedzieć (np. za pomocą informacji 
zawartych na platformie LinkedIn). Przykładowo, wpis pielęgniarki negujący 
skuteczność szczepień może wywołać powszechne oburzenie i presję społeczną 
ukierunkowaną na zatrudniający ją szpital, aby jego kierownictwo podjęło 
działania zapobiegające tej oczywiście szkodliwej społecznie aktywności.

Po drugie, informacja ma współcześnie szczególną wartość. Utrwaliło 
się w dyskursie pojęcie społeczeństwa informacyjnego, wskazujące m.in. na 
pierwszorzędną rolę informacji w obrocie gospodarczym. Zresztą, działalność 
marketingowa przedsiębiorców to przecież nic innego jak zarządzanie infor-
macjami. Założeniem jest generowanie wymiernej korzyści, w postaci pozy-
skania nowych kontrahentów czy wzrostu atrakcyjności marki. Jednakże, tak 
jak informacja może przyczynić się do zysku, tak może go również pozbawić, 
tym bardziej gdy zostanie masowo rozpowszechniona za pomocą mediów 
społecznościowych. Pracownik, który w Internecie podważa jakość świad-
czonych przez jego zakład pracy usług może zaszkodzić swojemu pracodawcy  
w większym stopniu, niż gdyby uczynił to w prywatnej rozmowie w wąskim 
kręgu znajomych.

Podsumowując, w niektórych przypadkach można wręcz mówić o tym, 
że wspomniane okoliczności czynią z pracowników „ambasadorów pracodaw-
cy”, którzy mogą wspierać pozytywny, ale też kreować negatywny jego wi-
zerunek2. Mając na uwadze wysoką siłę rażenia wypowiedzi publikowanych 

1 D. Seah, Social Media and Freedom of Expression in the Workplace: is the Law and Practice in 
the UK Fit for Purpose?, Bristol Law Review, 2016/06, s. 11-32.
2 D. Szwajca, M. Prandzioch, Aktywność pracowników w mediach społecznościowych a ryzyko 
reputacyjne przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2018/124, s. 83.
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w Internecie, można spodziewać się podejmowania przez pracodawców prób 
kontrolowania aktywności swoich pracowników w cyberprzestrzeni. Już teraz 
obserwuje się tworzenie „kodeksów etyki” czy „regulaminów”, które normują 
również te kwestie. Powodować to będzie w sposób oczywisty tarcia pomiędzy 
wolnością słowa pracowników a interesem pracodawcy. 

Autor tego artykułu, nie aspirując do wyczerpania prezentowanego za-
gadnienia, stara się wskazać na jego wielowymiarowość oraz zachęcić do po-
głębienia dyskusji na jego temat. W tym celu, sięgając przede wszystkim do 
kodeksu pracy3 (nazywanego dalej: „k.p.”), podejmuje się analizy stanu praw-
nego, ograniczając się do najważniejszych tez postawionych przez orzecznic-
two oraz naukę prawa. Warto w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę na 
międzynarodowe standardy ochrony wolności wypowiedzi, w szczególności 
wypracowane na gruncie europejskiej Konwencji o ochronie praw i podsta-
wowych wolności4 (dalej zwana: „EKPCz”). Zostanie również uwzględniona, 
w ostatnim czasie szeroko dyskutowana, tzw. ochrona sygnalistów.

Ochrona wolności wypowiedzi pracowników

Przedmiot niniejszego opracowania nie pozwala uciec od zwrócenia 
uwagi na pewien zamęt terminologiczny, na co zresztą zwraca się uwagę  
w literaturze5. Wpływa to niekorzystnie na klarowność wywodu, zwłaszcza  
w kontekście funkcjonowania mediów społecznościowych. Wolność wypo-
wiedzi oznacza przede wszystkim wolność wyrażania opinii oraz otrzymywa-
nia i rozpowszechniania informacji oraz idei6. Szeroko rozumiejąc rzecz ując, 
można wskazać na szczegółowe elementy składające się na nią.

Przede wszystkim, aby „coś” wyrazić w pierwszej kolejności należy mieć 
własny pogląd, czy generalnie mówiąc – własną myśl. Innymi słowy, koniecz-
na jest wolność posiadania poglądów, co zresztą bardzo dobrze opisuje często 
powtarzana fraza, że nikogo nie można karać za myślenie. W społeczeństwach 
opartych na pluralizmie musi to być prawo absolutne. Jednakże, człowiek 
nie żyje, czy też nie powinien żyć, w izolacji od społeczeństwa, czyli innych 
ludzi, a to znaczy, że musi on mieć prawnie zagwarantowany dostęp do po-
zyskiwania różnego rodzaju informacji. Na marginesie trzeba wspomnieć, że 

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320).
4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzana w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r. (Dz.U.1993.61.284).
5 A. Demczuk, Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym, Lublin, 2020, s. 165. 
6 Raport z dnia 12 października 1978 w sprawie X. przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga  
nr 7215/75. 
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ma również prawo z tego dostępu nie skorzystać. Wreszcie, co najważniejsze, 
człowiek nie może być pozbawiony możliwości swobodnej komunikacji ze 
społeczeństwem, na różne sposoby i we wszelkich sprawach. Mowa zatem  
o prawie do rozpowszechniania informacji (wolność wypowiedzi sensu stricto). 

W dalszej części rozważań należy ograniczyć się do zwrócenia uwagi na 
problematykę ochrony wolności wypowiedzi w ścisłym znaczeniu tj. prawa do 
wyrażania poglądów, czy szerzej myśli i przekonań. Tak rozumiana wolność 
podlega ochronie prawnej, ale jak to się ujmuje w literaturze, ochronie tej 
podlegają jej granice, a nie jej treść czy przedmiot tej wolności7. 

Wolność wypowiedzi nie jest absolutna. Trafnie wskazuje na to Artur 
Biłgorajski stwierdzając, że „odmówienie wolności wypowiedzi statusu ius in-
finitum przenosi punkt ciężkości w rozważaniach nad tą swobodą na wskaza-
nie przesłanek i trybu jej ograniczenia”8.

Generalnie o tych ograniczeniach wypowiadają się prawodawcy w aktach 
tę wolność ustanawiających. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, 
że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w de-
mokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolność 
i praw innych osób. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw 
(art. 31 ust. 3). 

Zgodnie z literą europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności (art. 10 ust. 2), ograniczenia wolności wypowiedzi 
mogą zostać wprowadzone tylko w ustawie i muszą być niezbędne w społe-
czeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, inte-
gralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na koniecz-
ność zapobieżenia zakłócenia porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę 
zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze 
względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych oraz zagwaranto-
wanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Do najbardziej znanych w polskim systemie prawnym należą te ograni-
czenia, które wynikają z kodeksu karnego9 (nazywany dalej: „k.k.”). W szcze-
gólności chodzi o art. 196 k.k., art. 212 k.k. oraz art. 216 k.k.. Nie są to 

7 K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, Prawo międzynarodowe praw człowieka, 
Warszawa, 2020 s. 14.
8 A. Biłgorajski, Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi ponad granicami? Kilka 
uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] red. A. Biłgorajski, 
Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Katowice, 2014, s.13.
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.2021.2345).
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jedyne przykłady, a szukać ich można w całym systemie prawa. Warto zwrócić 
uwagę chociażby na treść art. 23 Kodeksu cywilnego10, który chroni m.in. 
cześć człowieka, a także art. 11 z.n.k.u.11, chroniącego przedsiębiorcę przed 
ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Niewykluczone jest również dobro-
wolne zobowiązanie się danej osoby, na mocy cywilnoprawnej umowy, do po-
wstrzymywania się od korzystania ze swojej wolności w oznaczonym zakresie.

Każde przekroczenie wyrażonych w prawie zakazów i nakazów będzie 
rodzić takie sankcję, jakie wynikają z przepisów prawa danej gałęzi. I tak, na-
ruszenie przepisów prawa karnego skutkuje odpowiedzialnością karną, pra-
wa cywilnego – cywilną itd. Czasami dochodzi do zbiegu odpowiedzialności.  
Tak samo prawo pracy posługuje się swoimi sankcjami, o czym będzie mowa 
w dalszej części tekstu.

Nie bez znaczenia ma również koncepcja nadużycia praw i wolności, 
zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju technologii komunikacyjnych. Wzra-
sta skala wypowiedzi o znamionych mowy nienawiści, nawoływania do 
niej i podżegania oraz dezinformacji i propagandy. To wszystko sprawia, że  
w orzecznictwie, zwłaszcza międzynarodowym, coraz częściej sięga się do tej 
doktryny.

Wszystko co nie wchodzi w zakres nadużycia wolności albo nie stanowi 
naruszenia przepisów prawa jest prawnie chronione. Ochrona ta nie ma wy-
łącznie negatywnego charakteru, ale także pozytywny, kreując zobowiązanie 
państwa do aktywnego działania w celu ochrony danej wolności przed zagro-
żeniami płynącymi od innych niż państwo podmiotów czy w ogóle innych 
zjawisk, w tym naturalnych. W szczególności, interesujący jest tzw. pośredni 
efekt horyzontalny ochrony tej wolności, wywodzony z art. 1 EKPCz. Zgod-
nie z jego brzmieniem, Wysokie Układające się Strony zapewniają każdemu 
człowiekowi, podlegającemu ich jurysdykcji, prawa i wolności określone  
w rozdziale I niniejszej Konwencji. 

Między innymi, w sprawie Assanidze przeciwko Gruzji12, dotyczącej 
bezprawnego pozbawienia wolności, Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(nazywany dalej: „ETPCz”) wywiódł, że Konwencja nie tylko zobowiązuje 
organy władzy państwowej, aby te szanowały prawa i wolności w niej zawarte, 
ale także do tego, aby zapewniły poszanowanie albo środek zadośćuczynienia 
w wyniku naruszenia również przez swoich podwładnych (idąc dalej, również 

10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740).
11 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913).
12 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 kwietnia 2004 r., skarga nr 
71503/01.
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obywateli). Oznacza to, że państwo ma prawny obowiązek ukształtować sys-
tem prawa w ten sposób, by wolność nie była naruszana, tj. podmiot ko-
rzystający z niej nie odczuwał prawnych oraz pozaprawnych, negatywnych 
konsekwencji swojego działania, respektując jednak interes publiczny oraz 
innych, jak to się poetycko określa, uczestników obrotu prawnego. Dotyczy 
to również negatywnych skutków względem stosunku pracy. 

Ochrona wolność wypowiedzi w stosunkach pracy to zagadnienie wielo-
wymiarowe, zmuszające niekiedy do sięgnięcia również poza inne niż kodeks 
pracy źródła prawa pracy. Objętość opracowania zmusza jednak do ograni-
czenia się do przedstawienia niektórych tylko zagadnień, związanych przede 
wszystkim z możliwością zakończenia przez pracodawcę stosunku pracy. 

Wypowiedzi dotyczące bezpośrednio  
działalności pracodawcy

Rozpoczynając właściwą analizę problemu, trzeba zauważyć, że istotne  
z punktu widzenia poruszanej tematyki jest rozróżnienie dwóch rodzajów wy-
powiedzi. Mianowicie, istnieją takie wypowiedzi, które bezpośrednio dotyczą 
działalności pracodawcy oraz te, które jej bezpośrednio nie dotyczą.

W pierwszej kolejności zostaną omówione wypowiedzi bezpośrednio do-
tyczące działalności pracodawcy, przez które należy rozumieć te wypowiedzi, 
które treściowo dotyczą pracodawcy, zakładu pracy, sposobu prowadzenia 
działalności gospodarczej lub innej działalności prowadzonej przez pracodaw-
cę albo dotyczące współpracowników osoby korzystającej z wolności wypo-
wiedzi. Oznacza to, że informacja komunikowana przez pracownika za pomo-
cą mediów społecznościowych jest na tyle konkretna, że można ją powiązać 
ze desygnatami wskazanych pojęć. Dodatkowo, na chwilę jej przekazywania, 
pracownik musi pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą, którego działal-
ności ona dotyczy.

Na marginesie trzeba odnotować, że niekiedy może dojść do sytuacji,  
w której naruszenie przepisu prawa należącego do innej niż prawo pracy gałęzi, 
wywoła skutek także w sferze zatrudnienia. O tym zagadnieniu, w badanym 
kontekście, pisała już m.in. Ewa Suknarowska-Drzewiecka13. Autorka zauwa-
żyła, że naruszenie m.in. art. 216 k.k. w stosunku do przełożonego czy współ-
pracownika może aktualizować uprawnienie pracodawcy do rozwiązania 

13 E. Suknarowska-Drzewiecka, Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o praco-
dawcy umieszczanych na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych, Monitor Prawa 
Pracy, 2017/07, Legalis.
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umowy o pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 2 
k.p.). Nie ulega wątpliwości, że pracownik może odpowiadać karnie również 
wtedy, gdy czyn zostałby popełniony poprzez zamieszczenie naruszającego ten 
przepis wpisu na swoim profilu na medium społecznościowym. 

Wspomniany artykuł ma większe znaczenie dla ochrony zatrudnienia 
pracownika. Art. 52 § 1 pkt 1 k.p. ten sam skutek wiąże z ciężkim narusze-
niem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie ule-
ga wątpliwości, że hipoteza z pkt 1 ma szerszy zakres zastosowania niż z pkt 2, 
obejmuje bowiem zarówno naruszenie bezpośrednio przepisów prawa pracy, 
jak i również pośrednie ich naruszenie poprzez naruszenie innych przepisów 
czy nawet reguł pozaprawnych, i z tego powodu należy poświęcić jej więcej 
miejsca. Przede wszystkim, istotne jest zinterpretowanie dwóch przesłanek  
z tego artykułu tj. wyjaśnienia pojęcia ciężkiego naruszenia oraz wskazania ka-
talogu obowiązków pracowniczych.

Pojęcie naruszenia w rozumieniu tego przepisu jest stopniowalne, o czym 
świadczy wprost uzależnienie możliwości wypowiedzenia umowy od jego cięż-
kości. Tym samym, nie każde naruszenie podstawowych obowiązków pracow-
niczych będzie uzasadniać zastosowanie sankcji w postaci możliwości rozwią-
zania umowy o pracę. Istotne w tym kontekście jest to, że kwalifikacja prawna 
jest uzależniona od kontekstu, tj. stopnia w jakim dochodzi do zagrożenia 
interesów pracodawcy14. Odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
za ciężkie należy uznać tylko te naruszenia, które cechuje wina umyślna lub 
rażące niedbalstwo15. 

Przepisy kodeksu pracy nie wskazują wprost, które z obowiązków pra-
cowniczych należy traktować jako podstawowe16. Niewątpliwie chodzi  
o art. 100 k.p., ale w literaturze wskazuje się również na pozakodeksowe akty 
prawa powszechnego, akty prawa wewnątrzzakładowego, umowę o pracę,  
a nawet istotę konkretnego stosunku pracy17.

Zawężając jednak rozważania do problematyki granic korzystania z wol-
ności wypowiedzi przez pracowników, należy zachować szczególną ostrożność 
przy ocenie każdego przypadku. Duża kontekstowość zagadnienia wymaga 
podejścia bardzo elastycznego, ale i uważnego. Przede wszystkim, ocena skut-
ków upublicznienia określonej treści będzie zależeć od takich czynników jak 

14 Wyrok Sądu Najwyższego z 20.11.2019 r., I PK 164/18, OSNP 2020/11/118. 
15 Wyrok Sądu Najwyższego z 21.07.1999 r., I PKN 169/99, OSNAPiUS 2000/12/467; zob. 
też Wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 1998 r., I PKN 456/98, OSNAPiUS 2000/1/25.
16 W. Muszalski, T. Bakalarz, Komentarz do art. 52 KP [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. 
 K. Walczak, W. Muszalski, Legalis.
17 Ibidem.
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rodzaj przekazywanych informacji, sposób ich sformułowania oraz związek  
z szeroko rozumianym interesem publicznym. Istotna jest również szczególna 
rola pewnych zawodów (np. lekarz, sędzia, prokurator), którzy mają w tym 
zakresie szczególny obowiązek powściągliwości w przekazywaniu informacji. 
Nie jest to oczywiście wyliczenie enumeratywne.

Co do rodzaju przekazywanych informacji, przykładowo, wspomniany 
art. 100 w § 2 k.p. wprost wskazuje na to, że pracownik jest zobowiązany 
do zachowania informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę. Przede wszystkim chodzi o tajemnice przedsiębiorstwa, którą sta-
nowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, tech-
nologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności18. Strony mogą rozszerzyć ten obowiązek 
również na wszelkie informacje dotyczące działalności pracodawcy.

Teoretycznie, sytuacja, co do zasady, nie powinna powodować większych 
problemów. W przypadku naruszenia nakazu zachowania w poufności pew-
nych informacji, aktualizuje się możliwość wypowiedzenia umowy, a ponad 
to, jeżeli pracodawca poniósł szkodę, to obowiązek odszkodowawczy. Może 
się jednak zdarzyć tak, co jest właśnie pewną specyfiką aktywności w mediach 
społecznościowych, że trudno rozróżnić czy dana informacja odnosi się do tej 
prawnie chronionej kategorii informacji. W końcu, w mediach publikuje się 
na ogół ogromną ilość informacji, które dodatkowo bardzo często reprezen-
tują wiedzę adresata dotyczącą wykonywanej profesji. W mediach społeczno-
ściowych kwitnie życia polityczne, społeczne, ale i zawodowe. O tym proble-
mie autor odniesie się w dalszej części rozważań przy okazji omawiania sprawy 
Herbai przeciwko Węgrom.

Na sposób formułowania określonej treści wskazuje się w prowadzonej  
w nauce19 i orzecznictwie dyskusji dotyczącej tzw. prawa do krytyki pracodaw-
cy, wywodzonego właśnie z wolności wypowiedzi. Idąc za Marią Bosak-Sojką, 
krytyka pracodawcy może odbywać się „pionowo” albo „poziomo”; w pierw-
szym przypadku pracownik kieruje krytykę bezpośrednio do przełożonego,  
w drugim do innych osób, a przełożony dopiero od nich się o tym dowiaduje20. 

18 M. Nałęcz, Komentarz do art. 100 KP [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. K. Walczak,  
W. Muszalski, Legalis.
19 A. Chorążewska, Konstytucyjna wolność słowa a prawo do krytyki pracodawcy [w:] red.  
A. Biłgorajski, Wolność wypowiedzi i jej granice: analiza wybranych zagadnień., Katowice, 2014,  
s. 143-174.; zob. też M. Bosak-Sojka, Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy, Annales Uni-
versitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2018/65, s. 59-68.
20 M. Bosak-Sojka, op. cit., 65-66.



194

KONRAD GAŁYSA

Mówiąc o krytyce pracodawcy w mediach społecznościowych ma się na myśli 
przede wszystkim krytykę w aspekcie poziomym.

Dyskusja prowadzona w przestrzeni wirtualnej bywa niezwykle inten-
sywna, żeby nie powiedzieć brutalna. Pozorna anonimowość zachęca do się-
gania po skrajne środki wyrazu, które przybierają postać satyrycznych memów 
czy innych utworów mających na celu ośmieszenie oponenta. 

Nie wnikając zbytnio w szczegóły, należy wskazać na zgodność w nauce 
i orzecznictwie, że prawo do krytyki musi być realizowane z poszanowaniem 
godności i dobrego imienia pracodawcy, a także zasad współżycia społecznego. 
Mając na uwadze wspomniany charakter prowadzenia dyskusji w Internecie, 
oraz jej nieporównywalność względem tradycyjnych środków komunikacji, 
wypada zauważyć, że granica może zostać bardzo łatwo przekroczona. 

Przykładem takiej sytuacji jest sprawa pracownika australijskiej rafinerii 
koncernu BP, Scotta Tracey, który opisał proces negocjacji warunków pracy 
ze swoim pracodawcą za pomocą krótkiego prześmiewczego wideo21. Przed-
stawiało ono zmodyfikowaną „wiralową” scenę z filmu „Upadek” reżyserii  
O. Hirschbiegela, w którym przedstawiono autorską interpretację wydarzeń  
z ostatnich chwil życia Adolfa Hitlera i jego popleczników. Pochodząca z tego 
dzieła jedna ze scen zyskała wielką popularność w Internecie. Polegała ona 
burzliwej konfrontacji niemieckiego dyktatora ze swoimi generałami. 

Już przed zawiązaniem się sporu, wielu użytkowników wykorzystywa-
ło ten film, a właściwie jedną z jego scen, modyfikując znaczenie napisów 
translatorskich z języka niemieckiego. W ten sposób mieszano agresywny ton 
wypowiedzi Hitlera z jakimś innym, współczesnym, problemem, otrzymując 
w ten sposób zabawną kompilację. Tak właśnie postąpił pan Tracey, który 
został z tego powodu zwolniony. Według pracodawcy, forma wypowiedzi 
pana Tracey nadawała wypowiedzi bardzo ofensywny i nieodpowiedni ton. 
Innymi słowy, odwołując się do poczynionych uwag, można stwierdzić, że 
jego zdaniem sposób wyrażanej krytyki był nieodpowiedni, gdyż chociażby 
przyrównywał go do działaczy zbrodniczego reżimu, co w sposób oczywisty 
musi godzić w dobre imię podlegające prawnej ochronie.

Sąd drugiej instancji nie podzielił jednak tego zapatrywania. Jako, że 
jak wspomniano wcześniej, wskazany filmik jest „zwyczajowo” używany 
tylko dla żartu i nie ma on w rzeczywistości takiego prima facie oczerniają-
cego znaczenia, to nie stanowi on naruszenia dobrego imienia pracodawcy. 
Pytanie które jednak się na tle tej sprawy nasuwa, to co właściwie czyni ten 

21 https://www.bbc.com/news/world-australia-53730847 (dostęp 11.08.2020 r.)
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utwór nieszkodliwym? Bez wątpienia chodzi o znaczenie, ale co to znaczenie 
kształtuje? 

Wydaje się, że to co uniemożliwiło we omawianej sprawie rozwiązanie 
stosunku pracy, to nie jego „sucha” treść, a kontekst, który wynika, co jest 
szczególnie istotne, z praktyki wykorzystywania go w mediach społecznościo-
wych. Można poddać pod rozwagę, czy np. przyrównanie wizerunku praco-
dawcy do wizerunku Adolfa Hitlera na pikiecie zorganizowanej nieopodal za-
kładu pracy mogłoby być ocenione odmiennie. Innymi słowy, Internet nadaje 
różnym treściom – zwłaszcza tym kontrowersyjnym – odmienne znaczenie, 
często niewspółmierne z tym, które można odczytać w chwili pierwszego 
odbioru. Zresztą, w polskim orzecznictwie panuje, raczej jednolity, pogląd, 
że naruszenie dobra osobistego w postaci czci i dobrego imienia musi mieć 
charakter obiektywny22, nakazujący ocenę z punktu widzenia przeciętnego 
odbiorcy. Pytanie tylko, czy chodzi o przeciętnego użytkownika mediów 
społecznościowych czy obywatela w ogóle? Powyższy przykład doskonale 
wskazuje na zasadność postawienia takiego pytania.

Powyższe rozważania odnosiły się do treści, które raczej były publiko-
wane w celu osiągnięcia jakiejś prywatnej korzyści. Do omówienia pozostają 
treści, które nie tylko dotyczą działalności pracodawcy, ale również mają na 
celu ochronę interesu publicznego. 

A ma to tym większe znaczenie, że Internet zapewnia praktycznie nie-
ograniczony krąg odbiorców. Wynika z tego to, że jest to chyba najbardziej 
skuteczny sposób nagłaśniania skandali czy ujawniania informacji obciążają-
cych wizerunek naruszycieli prawa. Wpis publikowany w mediach społecz-
nościowych daje poczucie sprawczości, co może motywować do stawiania się 
przez użytkowników w roli wewnętrznych działaczy, obrońców sprawiedli-
wości, czyli inaczej sygnalistów. Grupa, która ma największy potencjał ulegać 
temu zjawisku, to oczywiście pracownicy. To oni mają największy dostęp do 
tego typu informacji. 

Wiele spraw, również tych przeciwko Polsce23, trafiających na wokandę 
ETPCz ukazało niedostateczną ochronę tych osób. Przez długi okres czasu, 
ochrona ta była fragmentaryczna, a na kontynencie europejskim „zieloną wy-
spą” pozostawała Wielka Brytania. Zagrożenie, które spotykało sygnalistów 
wynikało z tego, że ujawniając pewne informacje narażali się oni na odwet 

22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06, OSNC 2007/02/30.
23 zob. np. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 października 2009, 
skarga nr 20436/02; wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 18 października 2011 
r., skarga nr 10247/09.
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pracodawcy, czy nawet prawne sankcje. Mowa o odpowiedzialności karnej 
za np. zniesławienie, czy konieczność zadośćuczynienia szkodzie. Zdarzało się 
tak przede wszystkim wtedy, gdy ujawniane informacje okazywały się fałszy-
we albo idące za nimi oskarżenia – bezpodstawne. 

Nie ma potrzeby, aby szeroko wnikać w tę problematykę. Wystarczy ogra-
niczyć się do najważniejszych tez Trybunału, w których uzależnił on ochronę 
sygnalistów od spełnienia się pewnych warunków. Ich aktualnie pełny katalog 
zawarł ETPCz w uzasadnieniu wyroku w sprawie Guja przeciwko Mołdawii24. 
Dla oceny naruszenia prawa do wypowiedzi w świetle art. 10 EKPCz istotne 
jest istnienie, albo brak istnienia, odpowiednich i przewidzianych prawem 
środków zgłaszania nieprawidłowości, waga interesu publicznego w ujawnie-
niu informacji w stosunku do obowiązku zachowania przez pracownika lojal-
ności względem pracodawcy, staranność pracownika w weryfikacji informacji 
oraz działanie w dobrej wierze, że informacje są prawdziwe. 

Większy standard ochrony, inspirowany jednak dorobkiem ETPCz, gwa-
rantuje prawodawstwo unii europejskiej. Od 17 grudnia 2021 roku powinna 
zostać transponowana dyrektywa 2019/193725, która chroni pracowników 
zgłaszających czy ujawniających naruszenia prawa unii europejskiej. Nie wni-
kając w analizę tego aktu zbyt dalece, należy zwrócić uwagę na jej konstrukcje.

Dyrektywa obejmuje, chociaż rozległe, to tylko wybrane obszary prawa 
unijnego, takie jak zamówienia publiczne, ochrona środowiska czy ochro-
na konsumentów, a poza tym generalnie obszar interesów finansowych unii  
w rozumieniu art. 325 TFUE26 oraz regulacji rynku wewnętrznego o którym 
mowa w art. 26 TFUE (zakres przedmiotowy ochrony). Z kolei chroni ona 
m.in. pracowników (art. 45 TFUE), osoby samozatrudnione (art. 49 TFUE). 
W odniesieniu do osób zatrudnionych obowiązuje zasada, że ochrona rozciąga 
się również po zakończeniu stosunku pracy, o ile informacja została pozyska-
na w trakcie jej wykonywania (zakres podmiotowy ochrony).

Skutkiem ochrony jest wyłączenie dopuszczalności jakichkolwiek form 
odwetu, takich jak m.in. zwolnienie z pracy, a także form odpowiedzial-
ności powstającej na skutek zgłoszenia lub ujawnienia nieprawidłowości  
w zachowaniu pracodawcy. Ochrona ta jednak jest uzależniona od spełnienia 
określonych warunków wymienionych w art. 6 dyrektywy. Przede wszystkim, 

24 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 lutego 2008 r., skarga nr 14277/04.
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 
(Dz.U.UE.L.2019.305.17).
26 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w Rzymie w dniu 25 marca  
1957 r. (Dz.U.2004.90.864/2).
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osoba zgłaszająca musi mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przed-
miotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie 
dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy. Innymi słowy, od sygnalisty nie wymaga się wiedzy,  
a jedynie uzasadnionych podstaw. Nieistotna pozostaje jego motywacja.

Wymaga się także dokonania zgłoszenia w sposób określony w kolej-
nych przepisach dyrektywy. Chodzi o specyficzną procedurę zgłaszania nie-
prawidłowości kolejno do wewnętrznych, a następnie zewnętrznych kanałów 
dokonywania zgłoszeń. Można powiedzieć, że całość jest pomyślana jako re-
spektująca w tym zakresie interes pracodawcy i pozwalająca mu samodzielnie 
zareagować na zgłoszenie. Biorąc jednak pod uwagę okoliczność, że istnieje 
duże ryzyko omijania przez pracodawców zobowiązań wynikających z dy-
rektywy (zwłaszcza w warunkach zwłoki organów krajowych w transpozycji 
wspomnianych rozwiązań), to należy się spodziewać utrzymania praktyki do-
konywania tzw. ujawniania publicznego. 

Dyrektywa nie definiuje ujawnienia publicznego, natomiast zastrzega, 
że może ono być dokonywane wyłącznie w przypadku, gdy wyżej opisany 
mechanizm nie doprowadził do skutku w postaci wyjaśnienia sprawy, albo 
też osoba ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie może stanowić 
bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub w przy-
padku dokonania zgłoszenia grozić jej będą działania odwetowe lub istnieje 
niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszenia z uwagi 
na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszcze-
nia dowodów lub możliwości istnienia zmowy między organem a sprawcą 
naruszenia lub udziału organu w naruszeniu. 

Nie ulega wątpliwości, że takie ujawnienie publiczne może zostać doko-
nane również online w formie wpisu na Facebooku lub Twitterze, filmu na 
serwisie YouTube i innych tego typu formach. Przepisy dyrektywy nie zosta-
ły na chwilę pisania tego artykułu transponowane, a prace prawdopodobnie 
będą się dalej opóźniać toteż należy spodziewać się również nikłej świadomości 
pracowników o swoich prawach. Sumując to jednak z kolejnymi medialnymi 
przykładami ujawnień publicznych, warto rozważyć możliwość bezpośrednie-
go stosowania tej dyrektywy. Wydaje się, że w zakresie odnoszącym się stricte 
do ochrony przed działaniami odwetowymi czy odpowiedzialnością cywilną 
lub karną, jej postanowienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Try-
bunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są bezpośrednio skuteczne (upłynął 
termin jej implementacji i nie została implementowana, przepis prawny jest  
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jasny, precyzyjny i bezwarunkowy oraz przyznaje uprawnienia jednostkom, 
których zakres można ustalić na podstawie przepisów dyrektywy)27. 

Wypowiedzi niedotyczące bezpośrednio 
działalności pracodawcy.

Powyższe rozważania dotyczyły sytuacji, w których informacja przekazy-
wana przez pracownika w mediach społecznościowych w jakimś zakresie do-
tyczyła działalności pracodawcy. Można więc mówić o bezpośrednim związku 
w tym sensie, że niejako korzystanie z wolności wypowiedzi przez pracownika 
pozostaje w konflikcie z prawnie chronionymi dobrami pracodawcy, takimi 
jak dobre imię, tajemnica przedsiębiorstwa i inne. W pewnych, prawnie kwa-
lifikowanych, przypadkach pracodawca mógł „ukarać” pracownika za takie 
działanie oraz dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia. 

Wydaje się jednak, że poza powyżej wskazanymi przykładami, raczej 
rzadko będzie się zdarzało, aby pracownicy publikowali w Internecie treści do-
tyczące pracodawcy wprost. Bardziej problematyczne okazują się te treści, któ-
re nie dotyczą działalności pracodawcy bezpośrednio, tj. treściowo nie dotyczą 
ani osoby pracodawcy, ani jego działalności, ani zakładu pracy, ani wreszcie 
współpracowników. Mowa więc o wyrażaniu opinii, poglądów czy myśli na 
tematy niezwiązane z wykonywaną pracą. W pewnych szczególnych przypad-
kach, pośrednio, może się jednak pojawić konkurencyjny interes pracodawcy.

W praktyce, problematycznym może okazać się w ogóle samo odróżnie-
nie sytuacji związanej i niezwiązanej z działalnością pracodawcy. Samo de-
klarowanie zatrudnienie w Internecie w oczywisty sposób wiąże pracownika  
z pracodawcą również w tym sensie, że wszystko co odnosi się do branży pra-
codawcy, czy nawet w ogóle rynku, może być odebrane jako odnoszące się do 
pracodawcy wprost. 

Dobrze ten problem pokazuje sprawa Herbai przeciwko Węgrom28. Doty-
czyła ona zwolnienia pracownika banku – kierownika działu kadr – na sku-
tek opublikowaniu przez niego na swoim blogu wpisu odnoszącego się do  
 

27 Art. 21 ust 7 dyrektywy stanowi, że w postępowaniach prawnych, na przykład dotyczą-
cych zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia tajemnicy, naruszenia przepisów  
o ochronie danych, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lub w przypadku roszczeń odszko-
dowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub zbiorowego prawa pracy, osoby, 
o których mowa w art. 4, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w wyniku dokonania zgłosze-
nia lub ujawnienia publicznego zgodnie z niniejszą dyrektywą.
28 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 listopada 2019 r., skarga  
nr 11608/15.
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przewidywanej reakcji na nowelizacje ustaw podatkowych i zmian prowadzo-
nych przez pracodawców polityk płacowych.

Pan Herbai został zwolniony, co zostało uzasadnione ujawnieniem infor-
macji dotyczących swojego pracodawcy. Zobowiązanie do nieujawniania tych 
informacji wynikało z kolei z zawartej pomiędzy nim a bankiem-pracodawcą 
umowy o pracę. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który ostatecznie przy-
chylił się do twierdzeń banku, jakoby (jedynie!) podobieństwo między tek-
stem artykułu a zakresem otrzymanych przez kierownika zadań (związanymi 
ze wspomnianymi zmianami podatkowymi) jednoznacznie przemawiało za 
stwierdzeniem naruszenia obowiązku poufności.

Europejski Trybunał odniósł się w pierwszej kolejności, generalnie, do 
problematyki ochrony wolności wypowiedzi w prywatnych relacjach pracow-
niczych. Zauważył on, że jako taka podlega ona ochronie na podstawie pozy-
tywnych obowiązków państwa wywodzonych z art. 1 EKPCz. Państwo musi 
jednak wyważyć interes każdej ze stron, w tym bardzo ważny w relacjach pra-
cowniczych, obowiązek lojalności. I chociaż ten obowiązek nie ma charakteru 
absolutnego, to jednak w pewnych przypadkach, to co na ogół jest dozwolone 
przez korzystaniu z wolności wypowiedzi, w relacjach pracowniczych dozwo-
lonym nie jest. 

Trybunał powołał się częściowo na swój dorobek orzeczniczy odnoszący 
się do ochrony sygnalistów i zauważył, że aktualność przy ocenie naruszenia 
wolności wypowiedzi w omawianym kontekście mają takie elementy jak: wła-
ściwość wypowiedzi, motywacja autora wypowiedzi, szkoda poniesiona przez 
pracodawcę oraz dotkliwość sankcji (w tym przypadku zwolnienie z pracy) 
doznanych przez pracownika. Ostatecznie, jednomyślnie orzeczono narusze-
nie art. 10 Konwencji. Nie wykluczono tego, że faktycznie te informacje mo-
gły odnosić się do działalności banku. 

To co jednak przeważyło w niniejszej sprawie, to brak odpowiedniego 
wyważenia przez sądy krajowe interesu pracownika w swobodnym wyrażaniu 
swoich poglądów. Skupiły się one wyłącznie na kwestiach dowodowych oraz 
wykładni zawartej umowy. Nie poczyniły one jednak wystarczających ustaleń 
w zakresie kolizji wynikającego z umowy obowiązku zachowania poufności  
z wolnością skarżącego. Dodając to do znikomej szkody banku oraz wysokiej 
sankcji w postaci utraty pracy, rozstrzygnięcie nie mogło być inne.

Obowiązek poufności wynika z polskiego kodeksu pracy wprost, ale 
można go również wywodzić z mającego duże znaczenie w prawie polskim 
tzw. obowiązku zachowania lojalności względem pracodawcy. Nie jest on 
wymieniony w przepisach prawa wprost, ale jest wywodzony przez doktrynę  
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i orzecznictwo z art. 100 k.p. tj. § 2 pkt 4, a nawet pkt 629. Skutkiem na-
ruszenia tego przepisu miałaby być aktualizacja sankcji z art. 52 k.p., czy 
co najmniej uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony. 

Oczywistym jest, że naruszenie obowiązku lojalności może zostać do-
konane również poza wykonywaniem pracy, a więc również poprzez aktyw-
ność w mediach społecznościowych. Możemy tutaj wskazać pewne oczywiste 
sytuacje, jak np. prowadzenie działalności konkurencyjnej30. Warto wskazać 
jednak na pewną wadliwość tej konstrukcji z punktu widzenia ochrony praw 
pracownika, tj. duży margines oceny sądów. Idąc za Sądem Najwyższym31, 
powinność ta dotyczy każdego pracownika przy wykonywaniu uprawnień  
i obowiązków mających swe źródło w stosunku pracy, jak i poza tym stosun-
kiem. Kwestia, czy w konkretnym przypadku pracownik zachował się nie-
lojalnie wobec pracodawcy zależy zatem od okoliczności faktycznych każdej 
sprawy, wobec czego nie ma możliwości wytyczenia abstrakcyjnego jej roz-
wiązania rozumianego jako rozstrzygnięcie o istotnym zagadnieniu prawnym. 

Wracając do sprawy Herbai przeciwko Węgrom, ale nie skupiając się na 
kwestii poufności, ale szerzej ujętym obowiązkiem lojalności. Czy wskazany 
kazus zawisły przed ETPCz nie uzasadniałby utraty zaufania do pracodawcy 
jakim jest bank? Czy publikacji informacji na tematy związane z branżą pra-
codawcy może być uznane za nielojalne, jeżeli stawiają pracodawcę w nieko-
rzystnym świetle? Czy ewentualne skrytykowanie szeroko stosowanej praktyki 
rynkowej, dotyczącej jedynie między innymi pracodawcy, uzasadnia zwol-
nienie pracownika na jakiejkolwiek podstawy prawnej? Czy taka działalność 
mogłaby podważyć wiarygodność banku w oczach jego kontrahentów? Czy 
mogło to skutkować utratą zaufania, skoro tak chętnie pan Herbai dzielił się 
swoją wiedzą? Odpowiedzi na te pytania wcale nie muszą być jednoznaczne. 
Ze względu jednak na wagę wolności wypowiedzi w społeczeństwie demokra-
tycznym należałoby dokonać oceny na rzecz jej ochrony.

Wcześniej wspomniano, że pracownicy mogą w pewnych przypadkach 
zostać uznani za ambasadorów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ich działania 
w mediach społecznościowych, szeroko dostępne dla każdego zainteresowane-
go, mogą godzić w interes pracodawcy. Do wyobrażenia jest sytuacja, w któ-
rej pracodawca nie tylko reprezentuje jakiś określony światopogląd, ale czyni  

29 M. Wieczorek, Obowiązek lojalności stron stosunku pracy, Annales Universitatis Mariae Cu-
rie-Skłodowska Lublin-Polonia, 2018/65, s. 308.
30 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. II PK 158/14, LEX nr 1681881.
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. II PK 236/10, LEX nr 1413531.
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z niego główną oś swojej działalności. Mowa np. przedsiębiorstwach promu-
jących alternatywne źródła energii czy rozwiązania wpisujące się w ruch fair 
trade czy walczący o zrównoważony rozwój. Co w przypadku, gdy pracow-
nik rozpocznie jednocześnie działalność publicystyczną, która będzie jawnie 
sprzeczna z tymi ideami? Czy zarzuty kontrahentów pod adresem pracodawcy, 
że ten toleruje takie zachowania przeszkadzające w walce o słuszną sprawę, 
powinny uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę w oparciu o art. 32 k.p., 
czy może nawet rozwiązanie umowy o pracę z art. 52 k.p.? 

Podobnie, co w przypadku, gdy pracownik sanitarny zatrudniony przez 
parafię kościoła katolickiego, aktywnie publikuje na swoim profilu na Face-
book materiały wspierające środowiska LGBTQ+? Taka działalność pociąga 
za sobą również inne ryzyko, mianowicie dyskryminację. Warto przypomnieć, 
że art. 183a wprost wymienia przekonania polityczne, religie, orientację seksu-
alną jako cechę prawnie chronioną (nie jest to katalog zamknięty!). Jednocze-
śnie, teoretycznie, problem ten wydaje się rozwiązywać art. 183b § 4 k.p., który 
stanowi, że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie 
przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka 
opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, 
ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd, jeżeli rodzaj lub charakter 
wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także 
organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym 
i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, propor-
cjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej 
osoby.

Przechodząc dalej, warto zwrócić uwagę na sprawę Melike przeciwko Tur-
cji32, w której Trybunał w Strasburgu musiał rozważyć, czy zwolnienie pani 
Melike, pracowniczki tureckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, za „polu-
bienie” na Facebook różnych wpisów narusza art. 10 EKPCz. Wpisy te obej-
mowały krytykę represyjnych praktyk władz państwowych, wezwania i zachę-
ty do protestu przeciwko tym praktykom, potępienie zabójstwa prezesa izby 
adwokackiej, oskarżenia o molestowanie podopiecznych w ośrodkach kontro-
lowanych przez rząd oraz sprzeciw przeciwko seksistowskim oświadczeniom 
znanego autorytetu religijnego. 

Zdaniem przedstawicieli rządu tureckiego, taka aktywność mogła za-
kłócać spokój i porządek w miejscu pracy. Przyjęto jednak bezpośredni 

32 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 września 2021 r., skarg  
nr 35786/19.
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związek między polubieniem danego wpisu a tym skutkiem, nie badając 
przede wszystkim zachowania proporcjonalności oraz adekwatności podjętej 
sankcji. Zauważył to Trybunał, wskazując jednocześnie, że pani Melike nie 
była urzędnikiem państwowym, a pracownikiem zatrudnionym w oparciu  
o umowę o pracę, co oznacza, że jej pozycja nie uzasadnia tak wysokiego 
stopnia lojalności względem ministerstwa, jak np. kierowników urzędów 
publicznych.

Na szczególną uwagę w tej sprawie zasługują dwa spostrzeżenia.  
Po pierwsze, nie wykluczono że wpisy tego typu mogą zostać uznane za znie-
sławienie czy innego rodzaju bezprawne wypowiedzi, w tym za mowę nie-
nawiści. Tym samym, w pewnych przypadkach taka sankcja jak zwolnienie  
z pracy mogłaby być uzasadniona. Z drugiej strony, należy zwracać uwagę na 
skutki, które mogą takie treści powodować w miejscu pracy. Pomocna wydaje 
się w tym „zasięg” wykorzystywanego medium oraz liczba jego odbiorców. Po 
drugie, pani Melike zamieściła jedynie „polubienie”, a zatem „tylko” wyrazi-
ła aprobatę dla tych wpisów. Nie pozostaje to bez znaczenia dla oceny tego 
zjawiska, zdaniem Trybunału nie działała ona aktywnie, a skutki jej działa-
nia nie mogły mieć większego znaczenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli  
i współpracowników.

Konkluzja jaka towarzyszy temu wyrokowi jest taka, że nie jest wyklu-
czone rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy o pracę w oparciu o taką po-
lityczną aktywność w mediach społecznościowych, jednakże wymaga się wy-
kazania wynikającej z niej konkretnych, negatywnych skutków dla interesu 
pracodawcy. 

Odnosząc tę sprawę do polskiego prawa, warto zwrócić uwagę na art. 
100 § 2 pkt 6, stanowiący o obowiązku przestrzegania w zakładzie pracy zasad 
współżycia społecznego. Naruszenie obowiązku przestrzegania zasad współży-
cia społecznego może, w szczególności, polegać na wulgarnym odnoszeniu się 
do współpracowników lub osób trzecich, używaniu wobec nich siły fizycznej 
albo molestowaniu seksualnym. W zależności od wagi wykroczenia i stopnia 
winy sprawcy grożą mu przewidziane w Kodeksie sankcje, aż do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia włącznie33. Definiując sformułowanie w zakła-
dzie pracy, Sąd Najwyższy staje jednak na stanowisku, że obowiązek wykra-
cza również poza miejsce i czas, jeżeli tylko taka działalność wywołuje lub 
potęguje wzajemnie negatywny stosunek współpracowników i konflikty  

33 E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, 
LEX/el. 2022, art. 100.
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w środowisku pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy zachowania pracownika pozo-
stają w sferze stosunku pracy lub gdy ściśle są z tą sferą związane i odnoszą się 
do współpracowników34.

Idąc tym tokiem rozumowania, należałoby przyjąć, że wypowiedzi o ści-
śle politycznym charakterze nie mogą per se stanowić naruszenia tego przepi-
su. Natomiast, istotna wydaje się być forma przekazu. Przykładowo, pracow-
nik międzynarodowej korporacji zatrudniającej pracowników pochodzących  
z różnych kultur i narodowości, będący jednocześnie zwolennikiem restryk-
cyjnej polityki migracyjnej, ma pełne prawo, korzystając z mediów społeczno-
ściowych, postulować ograniczenia w tej sferze polityki państwa. Natomiast, 
jeżeli wychodzi on poza granice dobrego smaku, stosuje sformułowania 
powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne albo ksenofobiczne czy ra-
sistowskie, to można już mówić o naruszeniu zasad współżycia społecznego 
w zakładzie pracy. Zwłaszcza, jeżeli ta osoba pozostaje względem innych pra-
cowników w relacji kierowniczej, a jego współpracownicy mogą się z tymi 
wątpliwymi moralnie komunikatami zapoznać.

Na zakończenie tej części rozważań, warto zauważyć, że od pewnych ka-
tegorii zawodów wymaga się większej powściągliwości w wyrażaniu swoich 
przekonań. Dotyczy to przede wszystkim pracowników służby cywilnej, a tak-
że zawodów zaufania publicznego.

Uwagi końcowe

Wolność wypowiedzi wywołuje duże zainteresowanie w przestrzeni pu-
blicznej. Również nauka prawa i orzecznictwo w swoich rozważaniach po-
święcają jej wiele miejsca. W odniesieniu do relacji pracowniczych coraz bar-
dziej dostrzega się specyfikę ochrony tej wolności, jednakże tylko okazjonalnie 
omawia się to zagadnienie w kontekście publikowania wypowiedzi w mediach 
społecznościowych.

Oczywiście, należy przyjąć, że w znacznej mierze do poruszanego proble-
mu znajduje zastosowanie ogólny dorobek nauki i orzecznictwa. Nie podlega 
to dyskusji, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że brakuje jakichś szczególnych 
ram prawnych a obowiązek ich kształtowania za prezentowanie wypowiedzi  
w cyberprzestrzeni spoczywa na sądach krajowych i międzynarodowych35.

Potrzeba jednak dalszej dyskusji generalnie o wolności wypowiedzi  
w Internecie. Zagadnienie to należy do jednych z największych wyzwań XXI 

34 Wyrok Sądu Najwyższego z 9.07.2008 r., I PK 2/08, OSNP 2009, nr 23-24, poz. 311.
35 A. Demczuk, op. cit., s. 194.
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wieku. Refleksem tego podejścia jest także jakościowo inne spojrzenie na rela-
cje pracownicze oraz miejsce wolności wypowiedzi w związku z „ambasador-
skim” oddziaływaniem pracowników na interes pracodawcy. 

Dyskusja ta powinna przebiegać nie tylko w kategoriach de lege lata, ale 
również de lege ferenda. Do pomyślenia jest w ogóle zamieszczenie w kodeksie 
pracy przepisu ustanawiającego ogólne wytyczne oceny wypowiedzi pracow-
ników przez pryzmat skutków dla prawa pracy. Poza tym, różne pojawiają-
ce się w praktyce firmowe kodeksy etyki, przesądzające o rozumieniu zasad 
współżycia społecznego w zakładzie pracy, albo o dobrze zakładu pracy, mogą 
być zbyć daleko ingerujące w „sferę prywatną” pracowników. Powodować to 
będzie wątpliwości, które być może pociągną za sobą reakcję ustawodawcy.
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Protection of employees' freedom  
of expression and their activity in social media

Abstract: The article addresses issues related to the protection of em-
ployees' freedom of expression in connection with their use of social 
media. Mostly, they relate to the understanding of national law. Ho-
wever, the analysis does not take place in a vacuum, and is supplemen-
ted by the jurisprudence of the European Court of Human Rights, 
which sets international standards in this respect for the protection 
of human rights on the European continent. First of all, it is about 
the so-called the doctrine of positive obligations of the state towards 
persons under its jurisdiction. The work is general in nature and does 
not aspire to exhaustively present the problem. The intention here is, 
first of all, to provide a general outline of the discussed issues and 
to provide a framework and grounds for future discussion and hi-
ghlighting some key issues. The topic arouses public interest. At the 
same time, representatives of science focus more on general issues. The 
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author believes that in the future, cases relating to this problem will 
be more and more often the subject of adjudication by adjudicating 
panels and for this reason, he takes up the subject, trying to show its 
specificity. At the moment, there are solutions directly related to the 
topic of the work, but there are not many of them. They show that it 
is extremely difficult to capture the employer's interest in refraining 
from disclosing or communicating certain information, and to balan-
ce it with the employee's freedom of expression. All this is combined 
with a high contextual nature, always accompanying the discussion 
around freedom of expression, having in the so-called revolution 4.0 
of exceptional importance.

Keywords: freedom of expression, labor law, employee, employer, so-
cial media, employee relations, Internet
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Homofobiczne wypowiedzi osoby 
poczytywanej jako odpowiedzialna 

za politykę rekrutacyjną 
pracodawcy jako dyskryminacja 

w dziedzinie zatrudnienia i pracy 
- rozważania na kanwie orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości UE 
w sprawach C-81/12 oraz C-507/18

Abstrakt: Artykuł stanowi analizę ważkiej i wciąż aktualnej proble-
matyki, jaką jest dyskryminacja ze względu na orientację seksualną  
w zatrudnieniu. Rozpatrywane zjawisko zostaje omówione w oparciu 
o orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C-81/12 
Asociatia Accept oraz C-507/18 Associazione Avvocatura. Wyroki te są 
o tyle znamienne, iż przedmiotem zainteresowania Trybunału były 
dyskryminujące wypowiedzi nie tyle samego pracodawcy, co jedynie 
osoby, która w oczach opinii publicznej jest uważana za mającą decy-
dujący wpływ na politykę rekrutacyjną danego pracodawcy. Co wię-
cej, drugi z wyroków dotyczył wypowiedzi zawierającej homofobiczne 
treści wygłoszonej w czasie, gdy nie toczyła się ani nie była planowana 
żadna procedura rekrutacyjna. Dla spójności analizy przedstawione 
zostały również przepisy prawa unijnego, ze szczególnym uwzględnie-
niem dyrektywy 2000/78/WE. Przeprowadzone rozważania zostały  
hipotetycznie przeniesione na grunt prawa polskiego. Zabieg taki wy-
musił niejako krytykę sposobu, w jaki ustawodawca dokonał trans-
pozycji dyrektywy do polskiego porządku prawnego, zapewniając 
jedynie minimalne standardy ochrony. Na marginesie rozważań poru-
szony został również problem ochrony dóbr osobistych, naruszanych 
przez homofobiczne wypowiedzi osób niebędących pracodawcami  
i trudności dowodowe z tym związane. Przeprowadzone rozważania 
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pozwalają na aprobatę działalności unijnego prawodawcy w zakresie 
zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w zatrud-
nieniu. Z zadowoleniem można również przyjąć omawiane orzeczenia 
TSUE, choć w stosunku do drugiego z nich należy zachować pewien 
krytycyzm. Znacznie bardziej negatywnie należy za to odebrać polską 
ustawę implementującą dyrektywę. Jej zakres, połączony z brakiem 
nowelizacji ustawy od ponad dekady, w obliczu wciąż powszech-
nej homofobii ukazuje, jak wiele zmian potrzeba, by zapewnić peł-
ne przestrzeganie zakazu dyskryminacji i zbliżyć się do europejskich 
standardów. 

Słowa kluczowe: dyskryminacja w zatrudnieniu; homofobiczne wypo-
wiedzi pracodawcy; dyskryminacja ze względu na orientację seksualną; 
dyrektywa 2000/78/WE; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wprowadzenie

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w spra-
wach C-81/12 Asociaţia Accept p. Consiliul Naţional pentru Combaterea Di-
scriminării1 oraz C-507/18 NH p. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI 

- Rete Lenford2 dają asumpt do refleksji nad dopuszczalnością formułowania 
pewnych publicznych wypowiedzi przez osobę nie tyle odpowiedzialną za po-
litykę rekrutacyjną pracodawcy, co osobę jedynie postrzeganą jako mającą na 
nią decydujący wpływ. Dotykają one delikatnej materii, jaką stanowi granica 
między wolnością wypowiedzi a zakazem dyskryminacji, w tym - dyskrymi-
nacji w zatrudnieniu. Dotyczą one także swobody pracodawcy w doborze pra-
cowników i dopuszczalności formułowania w tym zakresie pewnych kryteriów.

Zapobieganie dyskryminacji  
w prawie Unii Europejskiej

Prawo pierwotne Unii Europejskiej

Jako podwalina dla toczonych rozważań służą regulacje systemu praw-
nego Unii Europejskiej, mające na celu zapobieganie dyskryminacji. Należy 

1 Wyrok TSUE z 25.04.2013 r., C-81/12 Asociaţia Accept p. Consiliul Naţional pentru Com-
baterea Discriminării, EU:C:2013:275 - dalej: C-81/12.
2 Wyrok TSUE z 23.04.2020 r., C-507/18 NH p. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI 

- Rete Lenford, EU:C:2020:289 - dalej: C-507/18.
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zaznaczyć, iż obecny poziom ochrony przed dyskryminacją, a także ukształ-
towanie zasady równego traktowania jest efektem pewnej ewolucji3, wszakże 
początkowo celem integracji europejskiej była współpraca gospodarcza. Z bie-
giem lat wykształcił się jednak szereg aktów prawnych, mających zapobiegać 
dyskryminacji. Ich przedstawienie rozpocząć należy od Karty Praw Podsta-
wowych UE4, proklamowanej już w 2000 r., mającej jednak moc wiążącą 
dopiero od wejścia w życie Traktatu z Lizbony. To właśnie wtedy „zyskała 
moc wiążącą i stała się częścią prawa pierwotnego UE. Obecnie Karta ma taką 
samą moc prawną jak Traktaty i stanowi wzorzec oceny zgodności z prawem 
unijnym przepisów prawa pochodnego”5. KPP UE „zawiera dwie kategorie 
przepisów […]: takie, które tworzą prawa podmiotowe i takie, które zawie-
rają zasady. Praw podmiotowych, na przykład prawa do równego traktowa-
nia, można dochodzić przed sądami Unii Europejskiej, a także przed sądami 
państw członkowskich, gdzie mają skutek bezpośredni po spełnieniu specy-
ficznych przesłanek stosowania Karty. […]. Zasady Karty mogą być dopiero 
wprowadzone w życie przez działania Unii i państw członkowskich. Z punktu 
widzenia jednostki ich doniosłość prawna ogranicza się do kontroli legalności 
aktów prawnych i stanowienia wzorca ich wykładni”6.

Na potrzeby analizowanej problematyki można wyróżnić kilka 
relewantnych przepisów Karty. Kluczowy jest niewątpliwie art. 21 ust. 1, za-
kazujący wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na m.in. orien-
tację seksualną. Wspomnieć należy również art. 15 ust. 1, zgodnie z którym 
każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wy-
branego lub zaakceptowanego zawodu oraz art. 11 ust. 1, statuujący wolność 
wypowiedzi. Owo prawo obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzy-
mywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych  
i bez względu na granice państwowe. Należy podkreślić, iż znajduje ona zasto-
sowanie nie tylko do informacji, które spotykają się z przychylnym pojęciem, 
uznawane są za nieobraźliwe lub obojętne, ale też do tych, które urażają, szo-
kują lub niepokoją7.

3 L. Florek, Europejskie prawo pracy, wyd. III, Warszawa 2007, s.81.
4 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 7.06.2016 r., C 202/389) - da-
lej: KPP UE; Karta.
5 Z. Warso, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej [w:] Podręcznik prawa Unii Euro-
pejskiej, wyd. 2, red. A.Zawidzka-Łojek, A.Łazowski, Warszawa 2018, s.62.
6 P. Marcisz, Prawo pierwotne Unii Europejskiej [w:] Podręcznik prawa Unii Europejskiej,  
wyd. 2, red. A.Zawidzka-Łojek, A.Łazowski, Warszawa 2018, s.103-104.
7 Zob. wyrok TSUE z 6.03.2001 r., Connolly p. Komisji, C-274/99 P (EU:C:2001:127), 
 pkt. 39.
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Zasadzie niedyskryminacji poświęcone są również przepisy Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Pierwszy z nich 
wymienia wśród głównych wartości Unii m.in. poszanowanie godności 
ludzkiej, praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, 
a do celów UE zalicza m.in. zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskrymi-
nacji8. TFUE zawiera natomiast podstawę prawną działań mających na celu 
zwalczanie dyskryminacji. Zgodnie z art. 19 ust. 1, bez uszczerbku dla innych 
postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, Rada, stanowiąc jedno-
myślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na m.in. orientację seksualną9.

 
Prawo pochodne - Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 
2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania  
w zakresie zatrudnienia i pracy10

Choć w systemie prawnym Unii Europejskiej funkcjonuje wiele aktów 
prawnych mających na celu zapobieganie nierównemu traktowaniu w różnych 
dziedzinach życia11, kluczowa z punktu widzenia niniejszego opracowania 
jest bez wątpienia dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Jest ona bo-
wiem „pierwszym aktem prawa unijnego w którym została wprost wskazana 

8 Zob. art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana; Dz.Urz. UE 
z 7.06.2016 r., C 202/13).
9 Zob. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana; Dz.Urz. UE  
z 7.06.2016 r., C 202/47).
10 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe rów-
nego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE z 2004 r., L 303, s. 16) - dalej: 
Dyrektywa 2000/78/WE.
11 Zob. np. dyrektywa 2006/54/WE PE i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia  
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 
zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE z 2006 r., L 204, s. 23); dyrektywa Rady 2000/43/WE  
z 29.06.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na po-
chodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. UE z 2000 r., L 180). Wykładnia drugiej z nich 
była przedmiotem zainteresowania Trybunału w wyroku z 10.07.2008 r. w sprawie C-57/07 
Feryn NV (EU:C:2007:765)- dalej: C-54/07. W sprawie tej ocenie została poddana publiczna 
wypowiedź pracodawcy, iż nie będzie on zatrudniał pracowników o określonym pochodze-
niu etnicznym lub rasowym. Została ona uznana za dyskryminację bezpośrednią i naruszenie 
zasady równego traktowania w rozumieniu dyrektywy 2000/43/WE. Nie stoi to jednak na 
przeszkodzie, by rozstrzygnięcia Trybunału na kanwie dyrektywy 2000/43/WE odnosić do 
dyrektywy 2000/78/WE.
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orientacja seksualna, jako możliwa podstawa dyskryminacji”12. Dyrektywa 
„zapewnia ochronę na dwóch różnych poziomach: […] prawa materialnego 
- poprzez zakazanie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji miedzy innymi 
ze względu na orientację seksualną, oraz na poziomie egzekucji prawa - po-
przez ustanowienie minimalnego standardu środków prawnych, których do-
stępność w sprawach dotyczących dyskryminacji musi być zapewniona przez 
państwa członkowskie”13.

Warto zwrócić uwagę na motywy dyrektywy, wskazujące intencje 
unijnego prawodawcy. Podkreślono m.in., iż „zatrudnienie i praca są 
podstawowymi elementami mającymi zapewnić równe szanse dla wszystkich 
i w szerokim zakresie przyczyniają się do pełnego uczestnictwa obywateli 
w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym oraz do ich rozwoju”, 
oraz że „[d]yskryminacja ze względu na […] orientację seksualną może być 
przeszkodą w realizacji celów [TFUE], w szczególności w zakresie wysokie-
go poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, podnoszenia poziomu i jakości 
życia, spójności gospodarczej i społecznej, solidarności i swobodnego prze-
pływu osób”14. W tym celu wszelka bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja 
ze wskazanych przyczyn, w zakresie regulowanym dyrektywą, powinna być 
w całej Unii zakazana, a osobom dyskryminowanym powinny przysługiwać 
odpowiednie środki ochrony prawnej15.

Jak wprost stanowi dyrektywa, jej celem jest „wyznaczenie ogólnych 
ram dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepeł-
nosprawność, wiek lub orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i 
pracy, w celu realizacji w Państwach Członkowskich zasady równego trakto-
wania”16. Na potrzeby omawianej dyrektywy sformułowana została także de-
finicja zasady równego traktowania oraz dyskryminacji.  Pierwszy z terminów 
oznacza brak jakichkolwiek form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
z przyczyn określonych w powyższym katalogu. Dyskryminacja może nato-
miast przybrać dwie formy:

12 Z. Jabłońska, Sytuacja prawna osób LGBT na runku pracy - implementacja standardów unij-
nych do polskiego systemu prawa z uwzględnieniem przepisów Ustawy o wdrożeniu niektórych prze-
pisów UE w zakresie równego traktowania [w:] Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną 
i tożsamość płciową w zatrudnieniu, red. K. Śmiszek, Warszawa 2011, s. 92.
13 Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston przedstawiona 31.10.2019 r. (EU:C: 
2019:922), pkt 31 - dalej: Opinia.
14 Dyrektywa 2000/78/WE, motywy 9 i 11.
15 Ibidem, motywy 12 i 29.
16 Ibidem, art. 1.
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a) dyskryminacja bezpośrednia - gdy osobę traktuje się mniej przychylnie 
niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w porówny-
walnej sytuacji, z jakiejkolwiek przyczyny wyżej wymienionej;

b) dyskryminacja pośrednia - gdy przepis, kryterium lub pozornie neutral-
na praktyka może doprowadzić do szczególnej niekorzystnej sytuacji 
dla osób danej religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub 
orientacji seksualnej, w stosunku do innych osób. Dyrektywa wyłącza 
jednak pewne sytuacje spod tak sformułowanej definicji dyskrymina-
cji. Postępowanie takie nie będzie uznane za dyskryminację, jeśli taki 
przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym  
z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne17.

Expressis verbis stwierdza też dyrektywa, iż nie narusza ona środków prze-
widzianych przepisami krajowymi, które w społeczeństwie demokratycznym są 
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, utrzymania porząd-
ku i zapobiegania działaniom podlegającym sankcjom karnym, ochrony zdro-
wia i ochrony praw i wolności innych osób18. Justyna Nowakowska-Gancarz 
wskazuje, iż „[a]nalizując orzecznictwo […][Trybunału Sprawiedliwości UE] 
można dojść do wniosku, że ujęcia definicyjne dyskryminacji, a tym samym 
zakres zakazu dyskryminacji należy interpretować szeroko. Wąska interpre-
tacja może spowodować bowiem osłabienie działania zasady równego trakto-
wania. W tej szerokiej interpretacji należy jednak zachować pewną ostrożność  
i nie wychodzić poza kryteria dyskryminacyjne, wskazane w unijnych instru-
mentach regulujących kwestie związane z zakazem dyskryminacji”19.

Jak zostanie przedstawione w dalszej części opracowania, analizowane 
tamże orzeczenia TSUE dotyczyły zakresu zastosowania dyrektywy i sposobu 
rozumienia tego zakresu. Na potrzeby niniejszej analizy wystarczające wydaje 
się wskazanie, iż stosuje się ją, w granicach kompetencji UE, do wszystkich 
osób, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, włącznie z instytucjami 
publicznymi, w odniesieniu do warunków dostępu do zatrudnienia lub pracy 
na własny rachunek, w tym również kryteriów selekcji i warunków rekruta-
cji, niezależnie od dziedziny działalności i na wszystkich szczeblach hierarchii 

17 Dyrektywa 2000/78/WE, art. 2.
18 Ibidem.
19 J. Nowakowska-Gancarz, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa Unii Europej-
skiej, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polko-
wicach. Studia z nauk społecznych 2011, nr 4, s.225.
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zawodowej, również w odniesieniu do awansu zawodowego20. Samo pojęcie 
„dostępu do zatrudnienia” nie zostało w dyrektywie zdefiniowane, jako wy-
kładnia została więc przeniesiona na Trybunał luksemburski. Pojęciu trzeba 
bowiem nadać w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy 
ustalić z uwzględnieniem kontekstu przepisu i celu danego uregulowania21. 
Uzasadnienie wniosku dotyczącego dyrektywy wskazuje, iż równe traktowa-
nie w zakresie dostępu do zatrudnienia obejmuje zniesienie wszelkiej dyskry-
minacji wynikającej ze wszystkich przepisów wykluczających dostęp jednostek 
do wszystkich form zatrudnienia i pracy22. Dokonując przeglądu orzecznictwa 
TSUE, Rzeczniczka Generalna Sharpston wyprowadziła szereg zasad dotyczą-
cych dostępu do zatrudnienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
2000/78/WE. Ze względu na przejrzystość jej wywodu, zasadne wydaje się 
przedstawienie owych zasad, które „umożliwiają sformułowanie (niewyczer-
pującego) katalogu kryteriów pozwalających na ustalenie, kiedy dyskrymina-
cyjne wypowiedzi są wystarczająco związane z dostępem do zatrudnienia, by 
wchodzić w zakres dyrektywy 2000/78/WE”23:

- pojęcie należy interpretować w sposób autonomiczny i jednolity  
w całej UE;

- zakres pojęcia nie może być definiowany w sposób zawężający;
- publiczne wypowiedzi, zgodnie z którymi osoby chronione nie zostaną 

zatrudnione, w sposób oczywisty mogą zniechęcić niektórych kandyda-
tów do przedstawienia swojej kandydatury i stanowić dla nich przeszko-
dę w dostępie do rynku pracy;

- konkretny sposób rekrutacji nie ma znaczenia;
- jeśli można racjonalnie przyjąć, że autor dyskryminujących wypowie-

dzi na temat kryteriów wyboru może wywierać wpływ na potencjalnego 
pracodawcę, nie ma znaczenia to, że nie jest on prawnie umocowany do 
reprezentowania pracodawcy w sprawach zatrudnienia;

- okoliczność, że pracodawca nie rozpoczął negocjacji w celu rekrutacji 
osoby przedstawionej jako członek chronionej grupy, nie wyklucza moż-
liwości stwierdzenia dyskryminacji;

20 Dyrektywa 2000/78/WE, art. 3.
21 Zob. wyrok TSUE z 11.07.2006 r. Chacón Navas, C-13/05 (EU:C:2006:456), pkt. 40.
22 Zob. wyjaśnienie do art. 3 w uzasadnieniu wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawia-
jącej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz.UE 
z 2000 r., C 177 E, s. 42).
23 Opinia, pkt 53.
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- stwierdzenie dyskryminacji nie zależy od wskazania konkretnej osoby 
poszkodowanej24.

Podsumowując, należy więc brać pod uwagę status i uprawnienia osoby 
będącej autorem danej wypowiedzi, ich charakter i treść, kontekst, w któ-
rym wygłoszono wypowiedź oraz to, w jakim zakresie wskazane kryteria mogą 
zniechęcić osoby należące do chronionej grupy do ubiegania się o zatrudnie-
nie u tego pracodawcy25.

Dyrektywa zobowiązuje państwa do zapewnienia, by procedury sądowe, 
administracyjne i ewentualne procedury pojednawcze były dostępne dla 
wszystkich osób, które uważają się za pokrzywdzone w związku z narusze-
niem wobec nich zasady równego traktowania, nawet po zakończeniu stosun-
ku zatrudnienia. Przewiduje także, iż Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
stowarzyszenia, organizacje lub osoby prawne, które mają, zgodnie z przewi-
dzianymi prawem krajowym kryteriami, uzasadniony interes w zapewnieniu 
aby przestrzegane były postanowienia niniejszej dyrektywy, mogły wszczynać, 
na rzecz osoby występującej z powództwem lub ją wspierając, za jej zgodą, po-
stępowania sądowe i/lub procedury administracyjne przewidziane w celu spo-
wodowania stosowania niniejszej dyrektywy.26 Sformułowanie tego przepisu 

„wyznacza także granicę pomiędzy czynną legitymacją procesową przyznaną 
stowarzyszeniom w celu egzekwowania praw wynikających z dyrektywy a ac-
tio popularis. Dyrektywa wyraźnie odsyła tutaj do prawa krajowego. W związ-
ku z tym, kiedy w sprawie nie ma skarżącego lub możliwej do zidentyfikowa-
nia osoby poszkodowanej, czynna legitymacja procesowa stowarzyszeń nie jest 
regulowana przez prawo Unii […]. Natomiast materialne prawa i obowiązki, 
które będą one chciały wyegzekwować, wynikają z dyrektywy 2000/78”27.

Na uwagę zasługuje również regulacja dotycząca ciężaru dowodu. We-
dług art. 10 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z ich krajowymi systemami sądowymi, 
Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki dla zapewnienia, aby stro-
na pozwana musiała udowodnić, że nie wystąpiło pogwałcenie zasady równe-
go traktowania, w przypadku gdy osoby, które uważają się za pokrzywdzone  
w związku z nieprzestrzeganiem wobec nich zasady równego traktowania, 
ustalą przed sadem lub innym właściwym organem fakty, które nasuwają przy-
puszczenie o zaistnieniu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji. Przepisu 
tego nie stosuje się jednak do postępowań karnych ani do procedur sądowych, 

24 Zob. opinia, pkt 50.
25 Zob. ibidem, pkt 54-57.
26 Dyrektywa 2000/78/WE, art. 9.
27 Opinia, pkt 89-90.
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w których ustalenie okoliczności faktycznych sprawy należy do sądu lub wła-
ściwego organu.

Kończąc omawianie unijnej regulacji konieczne jej zaznaczenie, iż for-
mułuje ona jedynie wymagania minimalne, a Państwa Członkowskie mogą 
przyjmować przepisy bardziej korzystne od przepisów w niej ustanowionej. 
W żadnym bowiem przypadku stosowanie dyrektywy nie może być powodem 
obniżenia poziomu ochrony przed dyskryminacją, którą już zapewnia Pań-
stwo Członkowskie28.

Wyrok C-81/12 Asociaţia Accept p. Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării

Stan faktyczny

Pierwszy z omawianych wyroków dotyczy sporu pomiędzy stowarzysze-
niem Asociaţia Accept a rumuńską krajową radą ds. zwalczania dyskryminacji 
(CNCD), który wyniknął z częściowego oddalenia skargi złożonej przez Aso-
ciaţia w związku z oświadczeniem wykluczającym rekrutację piłkarza, okre-
ślanego jako homoseksualista, przez osobę tytułującą się dyrektorem zawodo-
wego klubu piłkarskiego i przez opinię publiczną za niego uważaną. Chodzi 
o słowa George’a Becali, udziałowca SC Fotbal Club Steaua București, który 
publicznie wypowiedział się w następujący sposób: „[n]ie wziąłbym homo-
seksualisty do drużyny, nawet gdybym miał zamknąć [FC Steauę]. Plotki to 
plotki […] Może to nieprawda, że jest homoseksualistą […]. A gdyby jednak 
był? […]. Nie ma miejsca dla geja w mojej rodzinie, a [FC Steaua] jest moją 
rodziną […]. To nie jest dyskryminacja. Nikt nie może mnie zmusić do pra-
cy z kimś. Tak samo jak oni mają prawa, ja również mam prawo pracować,  
z kim mi się podoba” oraz „[c]hociażby nawet Bóg powiedział mi we śnie, 
że na 100% X nie jest homoseksualistą, to bym go nie wziął! W gazetach 
za dużo pisali, że jest homoseksualistą. Nawet gdyby [obecny klub piłkarza 
X] dał mi go za darmo, to bym go nie wziął! Mógłby nawet być największym 
zadymiarzem i pijakiem..., ale jeżeli jest homoseksualistą, to nie chcę więcej 
o nim słyszeć”29.

FC Steaua nie zdystansowała się od słów Becalego, wręcz przeciwnie, 
jej prawnik potwierdził przyjęcie takiej polityki na szczeblu klubu w dzie-
dzinie angażowania piłkarzy, uzasadniając, że „drużyna jest jak rodzina” i że 

28 Dyrektywa 2000/78/WE, art. 8.
29 C-81/12, pkt 35.
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obecność w niej homoseksualisty „wywołałaby napięcia w drużynie i wśród 
widzów”. Należy podkreślić, iż w chwili składania oświadczenia, G.Becali 
znajdował się w specyficznej relacji z klubem piłkarskim, na co zwrócił uwagę 
sąd odsyłający. W momencie wygłaszania owej wypowiedzi, Becali zbył już 
akcje, które posiadał w klubie, jednak nie zostały one jeszcze wpisane do re-
jestru handlowego, co stanowi według prawa rumuńskiego warunek skutecz-
ności wobec osób trzecich takiej transakcji. Co więcej, Becali nadal określał 
się jako komandytariusz FC Steauy i w zbiorowym wyobrażeniu zachowywał 
takie same stosunki z klubem, jak przed zbyciem akcji30.

Stan prawny

Przyglądając się prawu rumuńskiemu należy skupić się na dekrecie rządu 
nr 137 z 13 sierpnia 2000 r. w sprawie zapobiegania wszelkim formom dys-
kryminacji i karania ich31, który ma w szczególności na celu transpozycję dy-
rektywy do krajowego porządku prawnego. W owym dekrecie uznano za wy-
kroczenie okoliczność uzależniania uczestnictwa danej osoby w działalności 
gospodarczej od orientacji seksualnej tej osoby za wykroczenie, oraz że odmo-
wa przyjęcia do pracy danej osoby ze względu w szczególności na jej orienta-
cję seksualną stanowi wykroczenie z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
w ustawie32. Jako organ, do którego może zgłosić się osoba pokrzywdzona, 
wskazano CNCD, choć przyznano też legitymację procesową organizacjom 
pozarządowym, których zadaniem jest ochrona praw człowieka i które mają 
uzasadniony interes w zwalczaniu dyskryminacji, jeśli do dyskryminacji do-
chodzi w ich zakresie działania i dyskryminacja ta krzywdzi społeczność lub 
grupę osób33.

Rozstrzygnięcie Trybunału

Powołując się na wyrok w sprawie Feryn, Trybunał przypomniał  
w pierwszej kolejności, iż do zaistnienia bezpośredniej dyskryminacji w rozu-
mieniu dyrektywy 2000/78/WE nie jest wymagane, by pojawił się możliwy 

30 C-81/12, pkt 27 i 32.
31 Dekret rządu nr 137 z 31.08.2000 r. w sprawie zapobiegania wszelkim formom dyskrymina-
cji i karania ich (Monitorul Oficial al Romaniei z 8.02.2007 r., cz. I, nr 99), cyt. za: C-81/12, 
pkt 11-23.
32 Ibidem, pkt 13-14.
33 Ibidem, pkt 16, 19.
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do zidentyfikowania skarżący, który ewentualnie był jej ofiarą34. Stwierdził 
także, iż dyrektywa nie stoi na przeszkodzie, by państwo członkowskie przewi-
działo w swoim ustawodawstwie krajowym, że stowarzyszeniom, które mają 
uzasadniony interes w doprowadzeniu do przestrzegania tej dyrektywy, przy-
sługuje prawo do wszczynania postępowań sądowych lub administracyjnych 
w celu spowodowania przestrzegania zobowiązań wynikających z tej dyrek-
tywy bez konieczności występowania w imieniu określonego skarżącego lub  
w braku skarżącego możliwego do zidentyfikowania35. Tym samym, państwo 
członkowskie może, choć nie musi, przyznać takiej organizacji samodzielną 
legitymację procesową w celu dochodzenia ukarania naruszeń postanowień 
dyrektywy. Jak wynika z przytoczonych przepisów rumuńskiego prawa, legi-
tymacja taka została przyznana organizacjom, do których zalicza się Asociaţia 
Accept.

Sprawa Feryn nie była jednak pomocna w określeniu, jak należy oce-
niać wypowiedź osoby, która nie jest wyposażona w zdolność do czynności 
prawnych w zakresie zobowiązywania lub reprezentowania klubu w spra-
wach zatrudnienia, a jedynie za taką jest przez opinię publiczną poczytywana.  
W sprawie tej bowiem deklarację o niezatrudnianiu osób określonego pocho-
dzenia etnicznego i rasowego sformułował jeden z dyrektorów przedsiębior-
stwa, mający zdolność do czynności prawnych w zakresie określenia polityki 
zatrudnienia tej spółki36, była to więc sytuacja odmienna od stanu faktyczne-
go w sprawie Asociaţia Accept.

Lwią część wyroku poświęcił Trybunał kwestii rozkładu ciężaru dowodu. 
W pierwszej kolejności należy zaaprobować ocenę, iż dyrektywa nie stoi na 
przeszkodzie, by regulacja wskazanego przepisu stosowała się także do sytuacji, 
w której stowarzyszenie wszczyna postępowanie, przy czym nie działa na rzecz 
określonego skarżącego, ani go nie wspiera, ani nie czyni tego za jego zgodą37. 
Przypomnieć należy, iż w obrębie procedury dowodowej wskazać można dwa 
etapy. Pierwszy z nich polega na wskazaniu przez powoda faktów, które, jego 
zdaniem, wskazują na dyskryminację, chyba że ustalenie okoliczności faktycz-
nych należy do sądu lub właściwego organu. W drugim etapie to na stronie 
obwinionej ciąży wymóg udowodnienia, że, bez względu na ten pozór dys-
kryminacji, nie nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania38. Obwinio-

34 C-81/12, pkt 36.
35 Ibidem, pkt 37.
36 Ibidem, pkt 46.
37 Ibidem, pkt 38.
38 Ibidem, pkt 42.
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ny pracodawca nie może przy tym zaprzeczyć istnieniu faktów nasuwających 
przypuszczenie, że prowadzi dyskryminacyjną politykę zatrudnienia, ograni-
czając się do stwierdzenia, iż oświadczenia sugerujące istnienie homofobicznej 
polityki zatrudnienia pochodzą od osoby, która choć twierdzi, że odgrywa 
ważną rolę w kierownictwie tego pracodawcy i wydaje się odgrywać taką rolę, 
nie ma pod względem prawnym zdolności do zobowiązywania tego praco-
dawcy w dziedzinie zatrudniania39. Jednoznacznie wskazuje więc Trybunał, iż 
fakt, że dana osoba jest niekompetentna w  zakresie zatrudniania, może być 
okolicznością przeczącą prowadzeniu przez pracodawcę dyskryminacyjnej po-
lityki zatrudnienia, jednakże nie jest ona przesłanką wystarczającą. Konieczne 
staje się więc wykazanie innych faktów, uzasadniających, iż zachowanie ode-
brane przez powoda jako dyskryminacja, w świetle dyrektywy 2000/78/WE 
dyskryminacją nie było.

W orzeczeniu poruszona została również relacja przeprowadzenia dowodu 
dotyczącego orientacji seksualnej pokrzywdzonego oraz ewentualnego 
naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego, gwarantowanego przez 
art. 7 KPP UE. W opinii sądu odsyłającego mogłaby bowiem wystąpić sytu-
acja, w której uregulowanie ciężaru dowodu byłoby niemożliwe bez naruszenia 
prawa do poszanowania tego prawa. Zdaniem Trybunału nie jest konieczne, 
by strona obwiniona udowodniła, przykładowo, że osoby o określonej orien-
tacji seksualne były w przeszłości zatrudniane. Zaprzeczyć naruszeniu można 
bowiem przez wykazanie, za pomocą wszelkich środków prawnych, m.in. że 
polityka rekrutacyjna pracodawcy opiera się na czynnikach niemających nic 
wspólnego z jakąkolwiek dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. 
Jako ich przykład można wskazać np. reakcję strony obwinionej polegającej na 
wyraźnym zdystansowaniu się wobec oświadczeń publicznych dających pozór 
dyskryminacji, czy też istnienie wyraźnych unormowań w dziedzinie polityki 
zatrudnienia tej strony dla celów zapewnienia poszanowania zasady równe-
go traktowania40. Z powyższego wynika więc, iż ciężar dowodu przewidziany  
w art. 10 ust. 1 nie prowadzi do tego, że wymagany jest dowód niemożliwy 
do przedstawienia bez naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego.

Kończąc analizę wyroku warto nadmienić, iż TSUE dokonał w nim 
wykładni art. 17 dyrektywy, dotyczącego sankcji za naruszenie postanowień 
dyrektywy. Ich określenie zostało powierzone państwom członkowskim, 
dyrektywa określa jedynie, iż powinny być one skuteczne, proporcjonalne  

39 C-81/12, pkt 49.
40 Ibidem, pkt 54-59.
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i dolegliwe41, także wtedy, gdy brak jest możliwej do zidentyfikowania ofia-
ry42. Trybunał uznał, iż sankcje powinny w szczególności zapewnić faktyczną  
i skuteczną ochronę praw wynikających z tej dyrektywy oraz być odpowiednio 
surowe w stosunku do wagi naruszeń, które są przez nie karane, zwłaszcza przy 
zapewnieniu rzeczywiście odstraszającego skutku i przy poszanowaniu ogólnej 
zasady proporcjonalności. Stwierdzono również, że kara w czysto symbolicz-
nym wymiarze nie może zostać uznana za dającą się pogodzić z prawidłowym 
i skutecznym wdrożeniem dyrektywy43. Nie oznacza to jednak, iż kara ta musi 
mieć charakter pieniężny, bowiem sama okoliczność niepieniężnego charakte-
ru kary nie musi oznaczać, że kara ma charakter czysto symboliczny, szczegól-
nie jeśli stopień jawności, który jej towarzyszy, jest odpowiedni44.

Wyrok C-507/18 NH p. Associazione Avvocatura 
per i diritti LGBTI - Rete Lenford

Stan faktyczny

TSUE, wydając orzeczenie w trybie prejudycjalnym, rozpatrywał sprawę 
włoskiego adwokata NH, który w trakcie wywiadu radiowego oświadczył, że 
w swojej kancelarii nie chce zatrudniać osób homoseksualnych oraz by ta-
kie osoby tam pracowały45. Akta sprawy, którymi dysponował Trybunał, nie 
pozwoliły na określenie konkretnej pozycji, jaką dysponował on w ramach 
kancelarii, której jest wspólnikiem46, tym samym nie sposób określić jego 
umocowania do podejmowania czynności prawnych dotyczących zatrudnie-
nia. Wypowiedź NH spowodowała, iż stowarzyszenie adwokatów oferujących 
ochronę prawną osób LGBT+ wniosło przeciw niemu powództwo47. Sąd 
uznał, iż wypowiedź adwokata stanowiła dyskryminację bezpośrednią. Po-
zwany wniósł od wyroku apelację, opartą na argumencie, iż wyraził on opinię 
dotyczącą zawodu adwokata występując nie jako pracodawca, ale jako zwykły 
obywatel. Podkreślał również, iż w czasie, gdy wypowiadał te słowa, w kan-
celarii nie toczyła się, ani nawet nie była planowana procedura rekrutacyjna48. 

41 Dyrektywa 2000/78/WE, art. 17.
42 C-81/12, pkt 61-62; C-54/07, pkt 38, 40.
43 C-81/12, pkt 63-64.
44 Ibidem, pkt 68.
45 C-507/18, pkt 18.
46 Opinia, pkt 20.
47 C-507/18, pkt 17.
48 Ibidem, pkt 20-21.
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Apelacja została jednak oddalona, a wyrok został przez pozwanego zaskarżony 
do sądu kasacyjnego, który zdecydował się wystąpić z wnioskiem o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Stan prawny

Relewantny akt prawa krajowego stanowi dekret ustawodawczy nr 261 
w sprawie transpozycji dyrektywy 2000/78 na rzecz równego traktowania  
w zakresie zatrudnienia i pracy z 9 lipca 2003 r.49 Wiernie powtarza on treść 
dyrektywy, szczególną uwagę należy jednak zwrócić na jego art. 5, w którym 
włoski prawodawca zdecydował o wprowadzeniu korzystniejszej regulacji, 
niż wynikająca z prawa UE. Jak stanowi ów przepis, organizacje związkowe, 
stowarzyszenia i organizacje reprezentujące naruszone prawa lub interes, na 
podstawie upoważnienia wydanego, pod rygorem nieważności, w formie 
dokumentu urzędowego lub uwierzytelnionego dokumentu prywatnego, 
są uprawnione do występowania w imieniu i na rzecz lub w interesie pod-
miotu dotkniętego dyskryminacją przeciwko osobie fizycznej lub prawnej, 
której zarzuca się zachowanie lub działanie dyskryminacyjne. Podmioty te są 
również uprawnione do występowania w sprawach o  dyskryminację zbioro-
wą w przypadku, gdy nie można zidentyfikować wprost i bezpośrednio osób 
dotkniętych dyskryminacją50.

Orzeczenie Trybunału

Wyrok Trybunału w omawianej sprawie można określić jako kontynuację 
wyroku w sprawie C-81/12. Alina Tryfonidou wskazuje, iż nie jest on szcze-
gólnie przełomowy, bowiem głównie podtrzymuje zasady ustanowione w wy-
roku w sprawie Asociaţia Accept i stanowi niewykorzystaną szanse dla TSUE, 
by zająć jasną i stanowczą postawę przeciw homofobicznym wypowiedziom 
w dziedzinie zatrudnienia51. Należy podzielić pogląd Autorki i częściowo kry-
tycznie ocenić nieco zachowawcze podejście Trybunału. Aprobując wyrok  
w sprawie C-81/12, nie sposób potępić TSUE za oparcie się na nim podczas 

49 Decreto legislativo n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78 per la parità di trattamento 
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GURI nr 187 z 13.08.2003 r., s. 4), cyt. 
za: C-507/18, pkt 13-15.
50 C-507/18, pkt 15.
51 Zob. A.Tryfonidou, Case C-507/18 NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete 
Lenford: Homophobic speech and UE anti-discrimination law, Maastricht Journal of European 
and Comparative Law 2020, nr 4 (27), s. 521.
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wyrokowania w sprawie NH, jednakże, aby skuteczniej zwalczać homofo-
biczne wypowiedzi, Trybunał powinien poprowadzić swe rozważania nieco 
inaczej. Nie zmienia to wszelako faktu, iż Trybunał dokonał użytecznych  
wyjaśnień dotyczących zastosowania dyrektywy w sytuacji homofobicznych 
wypowiedzi52.

Chodzi mianowicie o dwie kwestie, które nie pojawiły się w orzeczeniu  
w sprawie Asociaţia Accept, a które należy poczytywać za istotne. Pierwszą kwe-
stią, poruszoną przy wykładni sformułowania „warunków dostępu do zatrud-
nienia […] [lub pracy]”, w znacznej mierze opartą na wcześniejszym wyroku, 
jest sformułowanie kryteriów, które muszą być wzięte pod uwagę przez sąd 
krajowy podczas decydowania, czy w sytuacji, w której nie trwa ani nie jest 
planowana procedura rekrutacji, związek pomiędzy oświadczeniami z warun-
kami dostępu do zatrudnienia lub pracy u danego pracodawcy nie jest czysto 
hipotetyczny53. Trybunał stwierdził bowiem, iż okoliczność, że w chwili zło-
żenia oświadczeń nie toczyły się żadne negocjacje rekrutacyjne, nie wyklucza, 
by mogły one wchodzić w przedmiotowy zakres zastosowania dyrektywy54. 
Konieczne jest jednak spełnienie trzech kryteriów. Po pierwsze - istotny jest 
status autora oświadczeń oraz rola, w jakiej się wypowiadał. Czynniki te po-
winny wykazywać, że jest on potencjalnym pracodawcą bądź jest prawnie lub 
faktycznie zdolny do wywierania decydującego wpływu na politykę zatrudnie-
nia lub decyzje o rekrutacji potencjalnego pracodawcy lub przynajmniej może 
być postrzegany przez opinię publiczną lub zainteresowane środowiska jako 
osoba zdolna do wywierania takiego wpływu, nawet jeśli nie jest on praw-
nie umocowany do określania polityki zatrudnienia danego pracodawcy bądź 
zobowiązywania lub reprezentowania tego pracodawcy w dziedzinie zatrud-
nienia. Po drugie, należy wziąć pod uwagę naturę i treść danych oświadczeń. 
Powinny się one odnosić do warunków dostępu do zatrudnienia lub pracy 
u danego pracodawcy i wykazywać po jego stronie zamiar dyskryminacji ze 
względu na jedno z kryteriów wskazanych w dyrektywie. Po trzecie, należy 
uwzględnić kontekst, w którym oświadczenia zostały złożone, w szczególności 
ich publiczny lub prywatny charakter, lub okoliczność, że zostały publicznie 
udostępnione55.

Drugą kwestię stanowi poszukiwanie przez TSUE balansu pomiędzy 
wolnością wypowiedzi a zakazem dyskryminacji ze względu na orientację 

52 Tak A.Tryfonidou, op. cit., s. 521.
53 C-507/18, pkt 43.
54 Ibidem, pkt 42.
55 Ibidem, pkt 44-46.
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seksualną. W orzeczeniu uznano, iż przedstawionej wykładni dyrektywy 
2000/78/WE nie może podważać ewentualne ograniczenie wolności wypo-
wiedzi, którą taka wykładnia mogłaby spowodować56. Jak już wskazano, art. 
11 KPP UE gwarantuje wolność wypowiedzi, przy czym nie ma ona charak-
teru absolutnego, a więc może podlegać ograniczeniom. Zgodnie z art. 52 
ust. 1 Karty, wolność wypowiedzi może zostać ograniczona, jeśli ograniczenia 
zostały przewidziane w ustawie, szanują istotę tych praw i wolności oraz za-
sadę proporcjonalności, a więc gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiada-
ją celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony 
praw i wolności innych osób. Trafnie wskazał Trybunał, iż wszystkie prze-
słanki w omawianej sprawie zostały spełnione. Mamy bowiem do czynienia  
z ograniczeniem wynikającym bezpośrednio z dyrektywy, ograniczenia są sto-
sowane wyłącznie w zamiarze osiągnięcia celów dyrektywy, tj. zapewnienia 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i realizację wysokiego pozio-
mu zatrudnienia i ochrony socjalnej, są więc uzasadnione tymi celami. Nie 
naruszają również zasady proporcjonalności, nie wykraczają bowiem poza 
to, co konieczne dla osiągnięcia celów dyrektywy oraz są konieczne w celu 
zagwarantowania praw w dziedzinie zatrudnienia i pracy przysługujących oso-
bom nieheteronormatywnym57. Rzeczniczka Generalna Sharpston stwierdziła, 
iż „przyjmując dyrektywę 2000/78, prawodawca unijny dokonał wyraźnego 
wyboru. Wypowiedzi, które są dyskryminujące i które wchodzą w zakres 
stosowania dyrektywy 2000/78, nie mogą zostać usprawiedliwione przez od-
wołanie się do wolności wypowiedzi. Pracodawca nie może zatem oświad-
czyć, że nie będzie zatrudniał osób LGBTI lub osób niepełnosprawnych, lub 
chrześcijan, muzułmanów czy żydów, a następnie powoływać się na wolność 
wypowiedzi na swoją obronę. Wygłaszając takie oświadczenie, nie korzysta on 
z wolności wypowiedzi. Ogłasza natomiast dyskryminacyjną politykę rekru-
tacyjną”58. Zgodzić należy się z wnioskiem, iż gdyby oświadczenia takie, jak 
wygłoszone przez NH znalazłyby się poza materialnym zakresem stosowania 
tej dyrektywy z tego tylko powodu, iż złożono je poza procedurą rekrutacyjną, 
w szczególności w programie rozrywkowym, lub że miałyby stanowić wyraz  
 

56 C-507/18, pkt 47.
57 Ibidem, pkt 48-53.
58 Opinia, pkt 62. Podobnie wypowiedział się w swojej opinii w sprawie C-54/07 Feryn NV 
Rzecznik Generalny Maduro: „[p]oprzez publiczne oświadczenie zamiaru niezatrudnienia osób 
określonej rasy lub pochodzenia, pracodawca tak naprawdę wyłącza te osoby z procesu rekru-
tacji i swojego miejsca prawy. On nie tylko mówi o dyskryminacji, ale dyskryminuje.” (Opinia 
Rzecznika Generalnego M.P. Maduro przedstawiona 12.03.2008 r., EU:C:2008:155).
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osobistej opinii autora, sama istota ochrony przyznanej dyrektywą stałaby się 
iluzoryczna59.

Budzi natomiast wątpliwości, czy takie rozumowanie Trybunału 
było jedynym możliwym rozstrzygnięciem. Innymi słowy - czy Trybunał 
mógł posunąć się w swoich rozważaniach dalej, zapewniając tym samym 
skuteczniejszą ochronę przed homofobicznymi wypowiedziami. Wydaje się, 
że odpowiedź na tak postawioną hipotezę brzmi: mógł, a nawet powinien. 
Choć Jeffrey Miller ocenił ten wyrok jako jednostronny, przyjmujący zaska-
kująco szeroką interpretację zakresu unijnego prawa antydyskryminacyjnego 
kosztem zbagatelizowania potencjalnych zagrożeń dla wolności wypowiedzi60, 
nie sposób podzielić takiej oceny. Rozstrzygnięcie to można skrytykować, ale 
z powodu zupełnie przeciwnego. Rację należy przyznać Alinie Tryfonidou, 
zdaniem której rozstrzygnięcie nie posuwa się dostatecznie daleko w ochronie 
prawa do bycia wolnym od dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej. 
Autorka słusznie zwraca uwagę, iż orzeczenie zdaje się implikować, jakoby 
wolność formułowania homofobicznych wypowiedzi musiała być chroniona 
jako jeden z aspektów wolności wypowiedzi, co oznaczałoby, że może być 
dopuszczalna pod pewnymi warunkami61. Należy zgodzić się z tak sformuło-
wanym wnioskiem. Niewątpliwie zabrakło w omawianym orzeczeniu bardziej 
jednoznacznego stanowiska co do wyłączenia homofobicznych wypowiedzi 
spod zakresu ochrony wyznaczanego przez art. 11 Karty Praw Podstawowych. 
W przeciwnym bowiem razie zakaz dyskryminacji będzie napotykał trudności 
w pełnej jego realizacji. Przyjęcie proponowanego podejścia spowodowałoby, 
że ilekroć Trybunał miałby do czynienia z homofobiczną wypowiedzią, nie 
musiałby dokonywać ważenia pomiędzy zakazem dyskryminacji a wolnością 
wypowiedzi62, opowiadając się bezapelacyjnie za pierwszą z wartości pozosta-
jących w kolizji.

W tym kontekście wskazać można na orzeczenie Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka, który w sprawie Vejdeland p. Szwecji63 rozpatrywał ho-
mofobiczne wypowiedzi w kontekście art. 10 Europejskiej Konwencji Praw 

59 C-507/18, pkt 54.
60 Zob. J.Miller, In a tight spot, the Court of Justice delivers a lopsided judgment: NH v Associ-
azione Avvocatura per I diritti LGBTI — Rete Lenford, EU Law Live (https://eulawlive.com/
op-ed-in-a-tight-spot-the-court-of-justice-delivers-a-lopsided-judgment-nh-v-associazione-av-
vocatura-per-i-diritti-lgbti-rete-lenford-by-jeffrey-miller/, dostęp: 14.02.2022 r.).
61 A.Tryfonidou, op.cit., s.519.
62 Ibidem, s.520.
63 Wyrok ETPCz z 9.02.2012 r., skarga nr 1813/07, Vejdeland i inni przeciwko Szwecji 
(HUDOC).
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Człowieka, gwarantującego wolność wyrażania opinii64. Sprawa ta dotyczyła 
grupy Szwedów, którzy w szkole średniej kolportowali ulotki, zawierajace 
m.in. informacje o tym, że homoseksualizm jest dewiacyjną skłonnością sek-
sualną, że „homoseksualne lobby” tuszuje przypadki pedofilii oraz że homo-
seksualiści są odpowiedzialni za rozprzestrzenianie się HIV i AIDS. ETPCz 
uznał w wyroku, iż „podżeganie do nienawiści nie musi obejmować wzywania 
do przemocy albo innych aktów kryminalnych. Ataki na osobę przez obra-
żanie albo szkalowanie określonych grup ludności mogą wystarczać do tego, 
aby władzę wzięły stronę zwalczania wypowiedzi rasistowskich, a nie nieod-
powiedniego korzystania z wolności wypowiedzi. W związku z tym Trybu-
nał podkreślił, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest tak 
samo poważna, jak dyskryminacja ze względu na »rasę, pochodzenie lub kolor 
skóry«”65. Jak wskazuje Uladzislau Belavusau, ta sprawa jest istotna nie tylko 
pod względem umieszczenia homofobii w ramach mowy nienawiści, ale też 
jako jasna wskazówka dotycząca stanowiska Rady Europy, gdzie homofobia 
pozostaje wspierana przez wiele państw członkowskich, w szczególności tych 
z Europy wschodniej66. Katarzyna Warecka zaznacza, iż „[w]yrok ten wpisuje 
się w spójną linię orzeczniczą Trybunału dotyczącą ograniczeń swobody wy-
powiedzi chronionej w art. 10 Konwencji i można go uznać za szczególnie 
istotny w polskich realiach”67.

Wspomnieć wypada jeszcze o kwestii legitymacji Associazione Avvocatura, 
choć nie odbiega ona od rozstrzygnięcia w sprawie Asociaţia Accept. Umoc-
niona została jedynie wykładnia art. 9 ust. 2 dyrektywy, poprzez stwierdzenie, 

64 Zob. art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej 
w Rzymie 4.11.1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Pro-
tokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61 poz. 284).
65 Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2012, Warszawa 2013, 
LEX/el.
66 Zob. U.Belavusau, A penalty card for homophobia from EU non-discrimination law: Comment 
on Asociaţia Accept (C-81/12), Columbia Journal of European Law 2015, nr 2 (21), s.377. Na 
marginesie wskazać można wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie Snyder, ukazujący różnice 
w pojmowaniu wolności wypowiedzi przez europejskie trybunały oraz amerykański SN. Przed-
miotem sprawy było zachowanie członków fundamentalistycznego Kościoła Baptystycznego 
Westboro, którzy zakłócili pogrzeb amerykańskiego żołnierza M.A.Snydera organizując pikietę 
i prezentując transparenty z obraźliwymi hasłami. Snyder zmarł w Iraku na skutek wypadku 
niezwiązanego z działaniami wojennymi. Członkowie owego kościoła połączyli śmierć żołnie-
rza z liberalizacją stosunku wobec społeczności LGBT+ i uznali ją za przejaw bożego gniewu. 
Choć w pierwszej instancji sąd rozstrzygnął na korzyść ojca zmarłego żołnierza, Sąd Najwyż-
szy rozstrzygnął diametralnie inaczej. Uznał on bowiem, potwierdzając tradycyjne stanowisko 
SN, iż mowa nienawiści (hate speech) jest chroniona I poprawką do Konstytucji USA (Zob. 
ibidem, s.379).
67 K.Warecka, Strasburg: sankcja karna za obrazę homoseksualistów nie narusza wolności słowa. 
Vejdeland i inni przeciwko Szwecji - wyrok ETPC z dnia 9 lutego 2012 r., skarga nr 1813/07, 
LEX/el. 2014.
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iż przepis ten nie wymaga przyznania stowarzyszeniu zdolności do wszczę-
cia postępowania sądowego w celu spowodowania przestrzegania obowiąz-
ków wynikających z dyrektywy, gdy osoba poszkodowana nie jest możliwa 
do zidentyfikowania, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by państwo  
w swoim ustawodawstwie krajowym taką legitymację przewidywało. Wtedy 
też państwo decyduje, na jakich warunkach stowarzyszenie może wszcząć po-
stępowanie68. W tej kwestii przytoczenia wymaga raz jeszcze opinia Rzecznicz-
ki Generalnej, która w odpowiedzi na zarzut braku legitymacji stowarzyszenia 
podnosi, iż „argumenty NH dotyczące liczby członków Associazione, faktu, 
że są oni adwokatami i aplikantami adwokackimi, a także okoliczności, że nie 
są oni osobami LGBTI, są pozbawione wszelkiego znaczenia. Nie wymaga się 
od działającego w interesie publicznym stowarzyszenia zajmującego się ochro-
ną dzikiego ptactwa i jego siedlisk, by wszyscy jego członkowie mieli skrzydła, 
dzioby i pióra”69.

Zwalczanie dyskryminacji  
w polskim porządku prawnym

Regulacje prawne

Zasadne wydaje się także krótkie przedstawienia polskich regulacji praw-
nych, mających na celu zwalczanie dyskryminacji. W pierwszej kolejności 
zwrócić należy uwagę na art. 32 Konstytucji70, w którym ustrojodawca zawarł 
zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Do pro-
blemu dyskryminacji odnosi się również Kodeks pracy, poświęcając mu art. 
113, statuujący zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu oraz 183a - 183e71. W od-
niesieniu do art. 113 należy zwrócić uwagę, iż zasada w nim wyrażona stanowi 
jedną z podstawowych zasad prawa pracy72. Co więcej, przepis ów, wymie-
niając przyczyny dyskryminacji posługuje się zwrotem „w szczególności”, co 
oznacza, iż formułuje on katalog otwarty. Jest to więc regulacja szersza, aniżeli 
regulacja dyrektywy oraz ustawy implementującej ją do polskiego porządku 
prawnego, które posługują się zamkniętym katalogiem zabronionych przyczyn 

68 C-507/18, pkt 61-63.
69 Opinia, pkt 99.
70 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 
ze zm.).
71 Zob. ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
72 Zob. M.Zima-Parjaszewska, Postępowanie sądowe o dyskryminację osób LGBT w zatrudnie-
niu - wybrane problemy [w:] Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową  
w zatrudnieniu, red. K. Śmiszek, Warszawa 2011, s.40.
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dyskryminacji. Z regulacji Kodeksu pracy „wynika obowiązek pracodawcy  
o zadbanie, aby w jego zakładzie pracy, zespole nie dochodziło do zachowań 
dyskryminacyjnych. Pracodawca nie tylko zobowiązany jest do powstrzymania 
się od podejmowania jakichkolwiek działań cechujących się naruszeniem zasa-
dy równego traktowania w sferze zatrudnienia, ale co więcej zobowiązany jest 
do wykazywania aktywnej postawy w zakresie diagnozowania stanów, które 
mogą skutkować naruszeniem tej zasady w stosunku do jego pracowników, 
jak również podejmować czynności naprawcze w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
skutkujących naruszeniem zasady równego traktowania”73. Szersze omawia-
nie kodeksowych regulacji nie wydaje się konieczne, należy bowiem położyć 
znacznie większy nacisk na ocenę przepisów wprowadzających do polskiego 
porządku prawnego przepisy dyrektywy 2000/78/WE74.

W tym aspekcie należy skupić się na ustawie o wdrożeniu niektórych 
przepisów UE w zakresie równego traktowania75, która słusznie została kry-
tycznie odebrana przez środowiska działające m.in. na rzecz osób LGBT. Ko-
alicja na Rzecz Równych Szans stwierdziła, iż „projekt ustawy dokonuje im-
plementacji w sposób niepełny i nie bierze pod uwagę definicji dyskryminacji, 
które zostały zidentyfikowane przez najnowsze orzecznictwo Trybunału Spra-
wiedliwości UE oraz doktrynę prawniczą. Jako przykłady można wskazać […] 
brak odniesienia m.in. do tzw. wielokrotnej dyskryminacji czy dyskrymina-
cji przez asocjację”76. Zdaniem Zofii Jabłońskiej ustawa „jest niedoskonałą 
w wielu miejscach próbą wdrożenia minimum narzuconego przez UE. Co 
więcej – w niektórych obszarach ustawa wręcz sankcjonuje nierówne trakto-
wanie”77. W tym aspekcie wskazano na „brak konsekwencji w konstruowa-
niu w projekcie katalogu przesłanek zakazanej dyskryminacji. Wybiórcze (np.  
w art. 6, 7, 8, 26 i 27 projektu ustawy), pozbawione racjonalnego uzasad-
nienia przedstawianie katalogów różnych przesłanek w kolejnych artykułach 
projektu ustawy wskazuje, że wbrew art. 32 Konstytucji, projektodawca 
obejmuje różnymi zakresami ochrony przed dyskryminacją konkretne grupy 

73 M.Zima-Parjaszewska, op.cit., s.46.
74 Wspomnieć wypada, iż przepisy zapobiegające nierównemu traktowania można znaleźć 
też w wielu innych aktach prawnych. Jako przykłady wskazać można art. 24 ustawy z 23.04. 
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz art. 135 i 138 ustawy  
z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2008 ze zm.).
75 Ustawa z 3.12.2020 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie rów-
nego traktowania (t.j. Dz.U. z 2020 r., nr 2156).
76 Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans dotyczące projektu ustawy o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (projekt z 21.05. 
2010 r.) (http://ptpa.org.pl/site/assets/files/1138/19_06_2010_stanowisko_koalicji.pdf, do-
stęp: 26.02.2022 r.), s. 1, - dalej: Stanowisko.
77 Z.Jabłońska, op. cit., s.91.
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społeczne”78. Nieprzesadzone jest stwierdzenie, że „ustawodawca krajowy […] 
wprowadził tak szeroki zakres derogacyjny, iż w zasadzie wypacza on sens isto-
ty implementowanych przepisów unijnych i ich celów”79. Odnosząc więc pol-
ską ustawę do przywołanych dekretów rumuńskich i włoskich podzielić należy 
opinię Zofii Jabłońskiej, iż implementacja minimalnych wymagań unijnych 

„odróżnia polską ustawę od większości ustaw innych krajów członkowskich 
UE, gdzie ustawodawcy zagraniczni poszli o wiele dalej niż standardy ustano-
wione przez UE, obejmując ochroną przed nierównym traktowaniem znacz-
nie szerszy krąg podmiotów”80.

Krytycznie należy ocenić również sam przebieg procesu legislacyjnego. 
Zwrócić trzeba bowiem uwagę, iż projekt ustawy trafił do Sejmu 17 września 
2010 r., a do podpisu Prezydenta został skierowany już 7 grudnia tego same-
go roku. Co więcej, „[p]odczas procesu legislacyjnego nie wprowadzono pra-
wie żadnych merytorycznych poprawek zaproponowanych przez organizacje 
pozarządowe, zmierzających do poprawy poziomu ochrony grup dyskrymi-
nowanych”81. Pośpiech ustawodawcy nie wynikał bynajmniej z dostrzeżenia 
naglącej potrzeby zapewnienia choćby minimalnego standardu ochrony przed 
dyskryminacją, ale z obawy przed karami finansowymi, co łatwo odczytać 
z uzasadnienia projektu ustawy82.

Postępowanie sądowe

Omówienia wymaga również kwestia postępowania w sprawach o dys-
kryminację. Zważywszy na fakt, iż powodami w obu analizowanych sprawach 
były organizacje pozarządowe, występujące w ochronie interesu społecznego 
przy braku konkretnego, zindywidualizowanego pokrzywdzonego, w szcze-
gólności omówić trzeba kwestię ich legitymacji procesowej w Polsce. Zgod-
nie z art. 61 Kodeksu postępowania cywilnego83, organizacje pozarządowe  
w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną 
na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o m.in. ochronę rów-
ności oraz niedyskryminację przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie 

78 Stanowisko, s.3.
79 K.Śmiszek (red), Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie. Analiza funkcjonowania przepi-
sów antydyskryminacyjnych w praktyce polskich sądów, Warszawa 2018, s. 28.
80 Z.Jabłońska, op.cit., s.105.
81 Ibidem, s.98.
82 Por. uzasadnienie projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie rów-
nego traktowania, druk sejmowy z 16.09.2010 r. nr 3386, s.4-5.
83 Ustawa z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 1805 
ze zm.) - dalej: k.p.c.
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zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. Po uzyskaniu zgody osoby  
fizycznej mogą również przystąpić do niej w toczącym się postępowaniu.  
Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz osób fizycz-
nych, zgodnie z art. 62 k.p.c., stosuje się odpowiednio przepisy o prokurato-
rze wytyczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, należy więc zwrócić 
uwagę na art. 55 k.p.c., który „zobowiązuje wyłącznie do wskazania w pozwie 
osoby na której rzecz wytoczył powództwo. Nie ma natomiast obowiązku po-
zyskania jej uprzedniej zgody na wszczęcie sprawy cywilnej. Organizacja poza-
rządowa występująca ze skargą »obywatelską« powinna najpierw ustalić́ osobę̨ 
uprawnioną do dochodzenia roszczeń́, a następnie za zgodą tej osoby, może 
zainicjować́ postępowanie procesowe w sprawie o »ochronę̨ równości oraz nie-
dyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie 
praw i obowiązków obywateli« (art. 61 § 1 pkt 5 k.p.c.)”84. Wprost wynika 
więc z art. 61, iż ustawodawca wyłączył możliwość występowania przez taką 
organizację z actio popularis, tj. „wytaczania powództw w interesie publicz-
nym w sytuacji braku możliwego do zidentyfikowania pokrzywdzonego, czyli 
gdy ma miejsce bezprawne działanie, a nie ma konkretnej osoby, która tego 
doświadcza”85. Jest to istotne i nieuzasadnione ograniczenie dla działalno-
ści organizacji społecznych. Powinno się więc postulować umożliwienie im 
wytaczanie takich powództw, które określa się jako „»najnowszej generacji 
instrument prawny ochrony praw człowieka« (new-age human rights instru-
ment)”86. Andrzej Świątkowski zatytułował swoją analizę „Actio popularis -  
remedium na dyskryminację w zatrudnieniu?”. Jak tłumaczy, nie mógł przed-
stawić danych statystycznych, które odpowiadałyby na pytanie, czy skarga 
popularna przyniosłaby korzyści w zwalczaniu dyskryminacji w zatrudnieniu, 
stąd zmuszony był opatrzyć tytuł opracowania znakiem zapytania87. Obecnie, 
po upływie 10 lat od publikacji opracowania, po wydaniu przez TSUE omó-
wionych orzeczeń z przekonaniem można stwierdzić, iż pytajnik w tytule stał 
się zbędny, a actio popularis można i należy poczytywać jako remedium na 
dyskryminację w zatrudnieniu.

84 A.M.Świątkowski, Actio popularis - remedium na dyskryminację w zatrudnieniu? (http://ptpa.
org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_Roza_Actio_popularis_remedium_na_dys 
krymiancje_w_zatrudnieniu.pdf, dostęp: 26.02.2022 r.), s.16.
85 M.Zima-Parjaszewska, op.cit., s.55.
86 L. Farkas, Limited Enforcement Possibilities under European Anti-Discrimination Legisla-
tion – A Case Study of Procedural Novelties: Actio Popularis Action in Hungary, Erasmus Law 
Review, 2010, Vol.3, Issue 3, s.181 i nast, cyt. za: A.M.Świątkowski, op.cit., s.28.
87 Ibidem, s.29-30. O zaletach actio popularis - zob. ibidem, s.30-31.
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W postępowaniu można również natknąć się na trudności dowodowe, 
przed którymi nie chroni nawet przeniesienie ciężaru dowodu. Jak wskazuje 
Monika Zima-Parjaszewska, „pracownik, podnoszący zarzut dyskryminacji 
bezpośredniej ze względu na orientację seksualną […] powinien wykazać, że 
ze względu na orientację seksualną został potraktowany mniej korzystnie niż 
inny pracownik w porównywalnej sytuacji. W tym celu […] powinien wska-
zać tzw. obiekt porównawczy, tj. innego pracownika, który będąc w porów-
nywalnej sytuacji […], nie będąc jednak osobą homoseksualną został potrak-
towany korzystniej”88. Z drugiej jednak strony, „w postępowaniu sądowym 
pracownik nie będzie musiał udowadniać, że jest gejem, lesbijką, czy też osobą 
biseksualną, ponieważ konkretne cechy pracownika nie są przesłanką udzie-
lenia ochrony, są nimi kryteria, jakimi kierował się pracodawca. Ochrona 
przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy pracodawca wiedział, czy 
też błędnie sądził, że pracownik należy do kategorii osób odznaczających się 
cechą dyskryminacyjną”89.

Naruszenie zakazu dyskryminacji a naruszenie dóbr osobistych

Zmierzając do zakończenia analizy polskich regulacji, warto zaznaczyć, iż 
„[n]aruszenie zakazu dyskryminacji może prowadzić do naruszenia dóbr oso-
bistych - przede wszystkim do naruszenia godności - i w związku z tym osoby, 
które jej doświadczyły, mogą żądać zadośćuczynienia […] czy odszkodowania 
[…] na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego […]”90. Rodzi to jednak sze-
reg problemów, co ukazują orzeczenia sądów. Choć nie są to sprawy związa-
ne z zatrudnieniem, ich krótkie wskazanie wydaje się zasadne, obrazuje ono 
bowiem, jak wiele brakuje w polskim porządku prawnym, by dyskryminacja 
była skutecznie zwalczana. Jak wskazuje Teresa Grzeszak, aprobując obecną 
linię orzeczniczą „[d]opóki dyskusja toczy się na poziomie abstrakcyjnych, 
ogólnych pojęć, dopóty nie narusza ona dóbr osobistych osób […]. Musi 
dotyczyć niewielkiej, zamkniętej grupy ludzi, do której [konkretna osoba] 
się zalicza. Trafnie oddalono powództwa w sprawach, w których powód czuł 
się reprezentantem większej społeczności i czuł się dotknięty wypowiedzia-
mi słownymi lub plastycznymi, obraźliwymi dla tej społeczności”91. Z tego 

88 M.Zima-Parjaszewska, op.cit., s.60-61.
89 Ibidem, s.61.
90 K.Śmiszek (red.), op.cit., s.39.
91 T.Grzeszak, Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane, Przegląd Sądowy 2018, nr 4, 
s.22-23.
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też powodu Autorka uznaje, iż trafne było oddalenie powództwa przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie w tzw. sprawie rysunku z kozą92. W sprawie chodziło  
o rysunek przedstawiający dwóch mężczyzn wstępujących w związek małżeń-
ski. W „kolejce do ołtarza” stoi za nimi mężczyzna trzymający kozę, mówiący 
do niej „jeszcze tylko ci panowie wezmą ślub i zaraz potem my”93.

Podobnie rozumował Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając w sprawie 
słów abp. Marka Jędraszewskiego, który nazwał osoby LGBT „tęczową zarazą”. 
W wyroku94 sąd uznał, iż powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, gdyż 
powód, osoba nieheteronormatywna, nie był adresatem wypowiedzi, bowiem 

„pozwany w swoich słowach odnosił się do ideologii”, a nie konkretnej oso-
by. Jest to rozumowanie zasługujące na zdecydowaną krytykę, co potwierdza 
szereg orzeczeń sądów administracyjnych, rozpatrujących skargi na uchwały 
ustanawiające „strefy wolne od LGBT”95. Orzeczenie to zostało jednoznacz-
nie krytycznie ocenione przez Pawła Boreckiego, który trafnie wskazuje,  
iż „[n]ie można zgodzić się z oceną SO w Krakowie, że brak jest podstaw 
do stwierdzenia, iżby miało dojść do naruszenia dóbr osobistych powoda,  
a zwłaszcza jego dobrego imienia czy godności”96 oraz że Sąd nie zwrócił 
uwagi „na fakt, że działanie pozwanego było bezprawne, ponieważ naruszało 
zasady współżycia społecznego”97. Z pełnym przekonaniem należy podzielić 
opinię Autora, iż wypowiedź arcybiskupa obiektywnie godziła w dobra osób 
nieheteronormatywnych, „[o]brażała te osoby i zniesławiała. Krakowski hie-
rarcha nadużył swojego prawa do wolności uzewnętrzniania religii”98. 

Na uwagę zasługuje również wyrok SO w Warszawie99 dotyczący wypo-
wiedzi Kai Godek, w których w sposób obraźliwy wypowiadała się o osobach 
LGBT+. Choć powodowie identyfikowali się jako homo- lub biseksualni, 

„[w] ocenie Sądu powództwo nie mogło zostać uwzględnione z uwagi na brak 

92 Zob. wyrok SO w Warszawie z 26.01.2012 r., IV C 737/10, niepubl.
93 https://www.rp.pl/publicystyka/art13949681-rzeczpospolita-wygrala-proces-o-koze,     dostęp:  
25.02.2022 r.
94 Wyrok SO w Krakowie z 8.12.2020 r., I C 1357/19, niepubl.
95 Więcej o „strefach wolnych od LGBT” oraz wyjaśnienie, dlaczego w przypadku LGBT nie 
sposób mówić o ideologii - zob. F.Pańczyk, Strefy wolne od ideologii LGBT a konstytucyjne pra-
wa i wolności jednostki [w:] Konstytucyjne wolności i prawa człowieka, Warszawa 2021, s.79-114. 
Aktualne pozostaje postawione w niniejszym artykule pytanie, jak zareagowałby sąd, gdyby 
powodem był duchowny, a pozwanym osoba nieheteronormatywna, określająca duchownych 
mianem „czarnej zarazy”. Trudno przyjąć, by rozstrzygnięcie było wówczas analogiczne.
96 P.Borecki, „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku 
Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19, Studia Prawa Publicznego 
2021, nr 1(33), s.141.
97 Ibidem, s.147.
98 Ibidem, s.145.
99 Wyrok SO w Warszawie z 12.01.2021 r., XXV C 2147/18, niepubl.
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legitymacji procesowej czynnej po stronie powodów”. Sąd stwierdził również, 
iż „wypowiedzi pozwanej miały charakter ogólny, w generalny sposób odno-
szący się do osób o orientacji homoseksualnej, a dodatkowo wypowiedziane 
zostały […] podczas docelowej dyskusji na inne tematy, stanowiąc jedynie ich 
wątek poboczny” oraz zostały wyrwane z kontekstu. Co więcej, „[w] ocenie 
Sądu, fakt przynależności każdego z powodów do grupy osób o orientacji ho-
moseksualnej (czy biseksualnej) winien zostać przez nich wykazany za pomocą̨ 
dowodu w postaci opinii biegłego sądowego seksuologa lub przynajmniej za 
pomocą dowodu z zaświadczenia lekarza seksuologa, potwierdzających orien-
tację seksualną każdego z powodów”. Przedstawione wyżej, jedynie przykła-
dowe i „medialne” rozstrzygnięcia sądów nie tylko nie zniechęcają do for-
mułowania krzywdzących, homofobicznych wypowiedzi, ale wręcz zachęcają 
do ich formułowania uznając, iż o homoseksualistach (jako grupie, czy wręcz 

„ideologii”) bezkarnie można powiedzieć wszystko. Wydaje się, iż rozsądek 
zachował jedynie Sąd Apelacyjny w Warszawie, który rozpatrując apelację 
od ostatniego wyroku uchylił wyrok sądu I instancji i skierował sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Ze względu jednak na brak uzasadnienia wyroku 
w momencie sporządzania niniejszego opracowania, nie zostanie ono szerzej 
przedstawione.

Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie kilku 
kluczowych wniosków. W pierwszej kolejności zaaprobować należy działania 
Unii Europejskiej mające na celu zwalczanie dyskryminacji, które przejawiają 
się m.in. w przyjęciu omawianej dyrektywy 2000/78/WE. Tylko bowiem har-
monizacja prawa antydyskryminacyjnego na poziomie wspólnotowym może 
doprowadzić do powstania choćby minimalnego standardu ochrony. Z za-
dowoleniem trzeba również odbierać kształtowanie się linii orzeczniczej Try-
bunału luksemburskiego, akcentując szczególnie znaczenie wyroku C-81/12. 
Choć drugi z omawianych wyroków stanowi zmarnowaną okazję TSUE 
na zwiększenie poziomu ochrony wynikającego z dyrektywy, docenić nale-
ży jego użyteczność dla wykładni jej postanowień. Z przytoczonego orzecz-
nictwa wynika, iż wypowiedzi osoby jedynie poczytywanej za pracodawcę 
mogą stanowić dyskryminację w zakresie dostępu do pracy lub zatrudnienia, 
co należy uznać za rozumowanie słuszne. W przeciwnym bowiem wypadku, 
ochrona wynikającą z dyrektywy stałaby się jedynie iluzoryczna. Konieczne 
jest również wskazanie, iż poziom ochrony przed dyskryminacją ze względu 
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na orientację seksualną w Polsce trudno uznać za zadowalający, tym samym, 
de lege ferenda, trzeba więc postulować zwiększenie gwarancji zapobiegających 
dyskryminacji, by zbliżyć się do międzynarodowego standardu. Tylko w ten 
sposób można bowiem zapewnić pełne poszanowanie praw przysługujących 
każdemu człowiekowi, ze szczególnym uwzględnieniem godności człowieka, 
której źródłem nie jest wszak żaden akt prawny, a sam fakt bycia człowiekiem.
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Homophobic statements of a person regarded  
as responsible for the employer's recruitment policy  

as discrimination in the field of employment and work - 
considerations based on the judgments of the Court  

of Justice of the European Union  
in cases C-81/12 and C-507/18

Abstract: The article is an analysis of an important and still valid 
issue, which is discrimination on grounds of sexual orientation in em-
ployment. The considered phenomenon is discussed on the basis of 
the judgments of the Court of Justice of the EU in Cases C-81/12 
Asociaţia Accept and C-507/18 Associazione Avvocatura. These judg-
ments are significant in that the Tribunal was interested in discrimi-
nating statements not so much by the employer himself, but only by  
a person who, in the eyes of the public, is considered to have a decisive 
influence on the recruitment policy of a given employer. Moreover, 
the second judgment concerned a homophobic statement delivered 
at a time when no recruitment procedure was underway or planned. 
For the sake of consistency of the analysis, the provisions of EU law 
were also presented, with particular emphasis on Directive 2000/78 / 
EC. The considerations carried out were hypothetically transferred to 
the Polish law. Such a procedure forced some criticism of the manner 
in which the legislator transposed the directive into the Polish legal 
system, ensuring only minimum standards of protection. Aside from 
the considerations, the problem of the protection of personal rights 
violated by homophobic statements by persons who are not employers 
and the related evidentiary difficulties were also raised. The conduc-
ted considerations allow for the approval of the activity of the EU 
legislator in the field of combating discrimination on the grounds of 
sexual orientation in employment. The rulings of the CJEU can also 
be welcomed, although the latter should be criticized. The Polish act 
implementing the directive should be perceived much more negatively. 
Its scope, combined with the fact that the law has not been amended 
for over a decade, in the face of still widespread homophobia, shows 
how much changes are needed to ensure full compliance with the pro-
hibition of discrimination and to come closer to European standards.

Keywords: employment discrimination; employer's homophobic 
statements; discrimination based on sexual orientation; Directive 
2000/78 / EC; Court of Justice of the European Union
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Obecność zwierząt 
w miejscu pracy

Streszczenie: W pracy został zaprezentowany współczesny aspekt pra-
wa pracy, jakim jest obecność psów oraz kotów miejscu pracy. Coraz 
częściej spotyka się z sytuacją, w której firmy prezentują się jako przyja-
zne zwierzętom oraz propagują politykę jak najbardziej odpowiadającą 
potrzebom pracowników. W artykule przedstawiono jak dostosować 
miejsce pracy na potrzeby przebywania w nim zwierząt. Działania pra-
codawcy muszą być każdorazowo zgodne z zasadami BHP, nie mogą 
zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, jak również ich zwie-
rzętom. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ten istotny i przyszło-
ściowy aspekt prawa pracy oraz zaprezentowanie obecnych regulacji 
prawnych, dotyczących problematyki obecności pupili w miejscu pra-
cy, a więc przepisów odnoszących się do ochrony praw zwierząt oraz 
przepisów polskiego prawa pracy, a tym samym wykazanie luk w obo-
wiązującym porządku prawnym, związanym z podjętą problematyką.

Słowa klucze: zwierzęta domowe w miejscu pracy, prawo pracy, miej-
sce pracy, ochrona psów oraz kotów, regulacje wewnętrzne, zwierzęta 
służbowe

Firma petfriendly

Jednym ze współczesnych aspektów prawa pracy jest problematyka zwią-
zana z obecnością zwierząt domowych pracowników w miejscu pracy, takich 
jak psy oraz koty. Od dawna mówi się o korzystnym wpływie pupili na sa-
mopoczucie człowieka. Nie bez powodu ponad połowa Polaków ma w domu 
psa, kota lub inne zwierzę, które poświęca czas na dostarczenie pozytywnych 
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emocji i przeżyć. Jednak trendy związane z obecnością zwierząt domowych  
w życiu zawodowym stają się z biegiem lat coraz bardziej popularne. Pojawiają 
się ogłoszenia na portalach internetowych z ofertami pracy, opisujące miej-
sca pracy jako przyjazne dla zwierząt i do których pracownicy mogą zabrać 
ze sobą pupili podczas wykonywania swoich obowiązków. Spędzając średnio  
8 godzin w miejscu pracy, do którego trzeba dojeżdżać przedkłada się na  
10 godzin przebywania w samotności przez pupila.1 Coraz więcej organiza-
cji wykorzystuje pozytywne nastawienie do zwierząt domowych pracowni-
ków jako element kształtowania wizerunku swojej firmy. Giganci, tacy jak 
Amazon (pionier wśród firm dogfriendly2), Google, Ben & Jerry’s nie tylko 
wprowadzają zasady w swoich politykach, które mają na celu zapewnić spe-
cjalne korzyści3. Elementem konkurencyjnym pracodawców oprócz pakietów 
medycznych, karnetów na siłownie, czy wysokiego wynagrodzenia, jest wpro-
wadzenie możliwości przebywania czworonogów w miejscu pracy.4 W Polsce 
firmami z polityką prozwierzęcą  są CD Projekt, Wydawnictwo Prószyński  
i Ska oraz Radio Zet.5

Zwierzę jako ważny aspekt życia prywatnego

Obecność psów bądź kotów w miejscu pracy nie jest czymś nadzwyczaj-
nym. Od 1996 r. Wielka Brytania propaguje obchody dnia Take Your Dog to 
Work Day. Pomysł został przyjęty również w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki, Australii czy Kanadzie.6 

Problem zagwarantowania obecności zwierząt w miejscu pracy nie jest 
czymś błahym, ponieważ według raportu The European Pet Food Industry  
(w skrócie FEDIAF), w 2021 r. ponad połowa Polaków miała co najmniej jed-
no zwierzę domowe (łącznie zwierząt domowych było około 17,5 milionów).7

1 https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/zwierzeta-w-pracy-czy-to-dobry-pomysl_pr- 
4040.html (dostęp: 01.03.2022 r.).
2 https://www.theguardian.com/business/2021/oct/17/employees-return-office-bring-pande 
mic-pets (dostęp: 01.03.2022 r.).
3 C. W. Von Berger, M.S. Bressler, Animals in the Workplace: Employer Rights and Responsibili-
ties, 2017, https://www.researchgate.net/publication/318685140_Animals_in_the_workplace_ 
employer_rights_and_responsibilities, (dostęp: 01.03.2022 r.), s. 1.
4 https://www.praca.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
5 https://wamiz.pl/aktualnosci/12851/dlaczego-warto-przyjsc-z-psem-do-pracy (dostęp: 01.03. 
2022 r.).
6 https://ksservice.pl/blog/rynek-pracy/zwierzaki-w-miejscu-pracy/ (dostęp: 01.03.2022 r.).
7 https://fediaf.org/images/FINAL_FEDIAF_AR_2021.pdf (dostęp: 01.03.2022 r.).
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Pupil w miejscu pracy

Należy pamiętać, iż nie każde zwierzę jest “stworzone” do przebywania 
w innym otoczeniu. W każdym przypadku trzeba brać pod uwagę, że pies 
bądź kot może być negatywnie nastawione  do obcych ludzi, a co niekiedy 
prowadzi do nieszczęśliwych wypadków, jak pogryzienia, zadrapania. Zwierzę 
o większych gabarytach sprowadza prawdopodobieństwo zniszczenia przed-
miotów znajdujących się w miejscu wykonywania pracy oraz mienia innych 
pracowników.8

Można posłużyć się przykładem wyroku niemieckiego sądu krajowego 
pracy, który orzekł,  iż zasady współżycia społecznego oraz normalny tryb 
pracy są wystarczającymi przesłankami  do zakazania przez pracodawcę przy-
prowadzania konkretnego psa (wyrok z 24 marca 2014 r., sygn. akt 9 Sa 
1207/13). A więc agresywność zwierzęcia bądź uprzykrzanie pracownikom są 
podstawą  do odmowy wstępu takiemu pupilowi do miejsca pracy, a na takie 
działanie właścicielowi czworonoga nie służy żadne roszczenie.9

Tematem przyprowadzania psów czy kotów do pracy zajęto się stosunko-
wo niedawno. Ludwik Dorn – były Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
w 2007 r. rozpętał burzę medialną, przez przyjście na obrady izby niższej wraz 
ze swoją sznaucerką – Sabą. Była nagrywana przez dziennikarzy, jak frywolnie 
biega po budynku Sejmu, z własną asystentką bądź jeździ samochodem razem 
z ochroniarzami Marszałka.10 Po tych wydarzeniach, dostrzeżono iż ten po-
mysł zostawał wdrażany w wielu polskich firmach.

Aspekt prawny

Praca ze zwierzętami nie jest prawnie zabroniona w świetle polskich 
przepisów. Ważnym jest, aby przestrzegać przepisów BHP, a także ustaleniu 
specjalnych reguł.11 Możliwość ta zależy  od dobrej woli pracodawcy i woli 
pracownika. Aby przebywanie w pracy razem ze swoimi pupilami było jak 
najbardziej satysfakcjonujące, priorytetem jest ustalenie szczegółów przez obie 
strony.12 Konsultacje opierają się na celu, jakim jest uzyskanie zgody, zarówno 

8 https://ksservice.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
9 https://www.rp.pl/place/art2503021-urlop-kocierzynski-nowa-generacja-swiadczen-pra 
cowniczych (dostęp: 01.03.2022 r.).
10 https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/czy-szef-moze-mi-zabronic-przyjscia-do-pracy-z-psem 
(dostęp: 01.03.2022 r.).
11 https://www.praca.pl/poradniki..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
12 https://ksservice.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
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przez osoby chcące przyprowadzać swoje zwierzęta, jak również te, które ich 
nie będą w taki sposób angażować swoich pupil bądź ich nie posiadają.

Następnie koniecznym jest odpowiednie przygotowanie miejsca pra-
cy, co będzie w dobrym interesie pracowników oraz samych zwierząt. Na-
leży starannie ochronić przedmioty newralgiczne, podatne na zniszczenie, 
jak również zagwarantować zabezpieczenie mienia osobistego pracowników. 
Zwierzęta powinny mieć zapewnione dodatkowe miejsce do przebywania,  
a więc ważne jest wydzielenie stref dla pupili, które dodatkowo pozwolą na 
nie kontaktowanie się z nimi przez pracowników z przykładową zaawansowa-
ną alergią na sierść. 

Nieodpowiednie byłoby trzymanie czworonoga na krótkiej smyczy przy-
mocowanej do biurka bądź innego mebla przez kilka godzin. Zgodnie z art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt13 zakazane jest 
trzymanie zwierzęcia na uwięzi przez ponad 12 godzin na dobę, a sama dłu-
gość takiej uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Ważna jest oczywiście wyprawka dla zwierzaka, czyli zabranie ulubionej 
miski, zabawki oraz kojca.14 Sam pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia 
wymienionych wyżej rzeczy w miejscu pracy, ani boksów, chyba że zobowią-
zał się do tego poprzez wprowadzone wewnętrzne regulacje.15 Dobro samych 
zwierząt wymaga, aby nie stwarzały dla siebie zagrożenia. W tym celu należy 
podjąć kilka niezbędnych kroków. Również można skorzystać z pomocy spe-
cjalisty z zakresu behawiorystyki zwierząt. Ustalenie kilku reguł, związanych 
z wyprowadzaniem psów i kotów bądź  ich pielęgnacji także przyczyni się 
do lepszej koordynacji zajmowania się pupilami, a dodatkowo wprowadze-
nie obowiązku naprawy szkód wyrządzonych przez zwierzaki oraz ich zadość-
uczynienia spowoduje większe poczucie konkretyzacji działań oraz stabilnej 
sytuacji w miejscu pracy.  Nie można zapominać o potrzebie sporządzenia 
kart zwierząt, zawierających aktualne badania, szczepienia, które potwierdzą 
zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników oraz ich pupili.16

Problemy związane z obecnością zwierząt  
w miejscu pracy

Nie jest tajemnicą, że jest wiele zawodów, w których zwierzęta nie są 
dozwolone,  ale w warunkach biurowych nic nie stoi na przeszkodzie, by 

13 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724, ze zm.).
14 https://www.praca.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
15 https://www.rp.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
16 https://ksservice.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
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przebywały wraz z właścicielami.  Tę kwestię regulują przepisy zarówno ustawy  
o ochronie zwierząt, jak również normy prawa pracy. Przy podejmowaniu 
decyzji o posiadaniu psów czy kotów w miejscu pracy należy w pierwszej ko-
lejności wziąć pod uwagę dwa aspekty – wymagania związane z bezpieczeń-
stwem pracowników oraz zwierząt, a także higieną pracy i wpływem zwierząt 
domowych na ich organizację. Przepisy dotyczące higieny i bezpieczeństwa 
zdrowotnego mogą skutecznie uniemożliwić przebywanie zwierzętom w miej-
scu pracy. Problematyczne są zakłady produkcyjne i przetwarzających żywność 
oraz niektóre placówki medyczne. Wprowadzenie prawa do przyprowadzenia 
psa lub kota do pracy może być również trudne w firmach o szczególnych 
wymaganiach higienicznych. Ważne jest również, aby pracodawcy wymagali 
od właścicieli psów i kotów, aby zaszczepili swoje zwierzęta  na czas. Przy-
kładowo pracodawca powinien nałożyć obowiązek na właścicieli kotów, aby 
podawali oni swoich podopiecznych okresowych badań na występowanie tok-
soplazmozy. Choroba ta może być niezwykle niebezpieczna dla brzemiennych 
współpracowniczek. Oprócz obowiązku szczepień, pracodawcy mogą również 
rozważyć ograniczenie wstępu zwierzętom do niektórych obszarów biura,  
takich jak kuchnia czy stołówka pracownicza.17

Możliwość przyprowadzania pupili do pracy rodzi także dodatkowe ob-
ligatoryjne – alergologiczne – do badań profilaktycznych dla pracowników,  
a dokładnie każdorazowe podawanie informacji na skierowaniu lekarskim,  
iż mieli oni styczność ze zwierzętami w miejscu zatrudnienia.18

Regulamin pracy powinien przewidywać wskazania, co do sprzątania po 
zwierzętach, czyli częstotliwości, kolejność zmian, miejscu na odpady, co do-
datkowo usprawni koordynację działań  w firmie.

Obowiązujące regulacje prawne w Polsce

W świetle obowiązującego prawa w Polsce, zabieranie zwierząt do pracy 
nie ma żadnych „ograniczeń”. Jedynie należy zwrócić uwagę na kwestię, czy 
obecność psów nie narusza zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobro zwierząt wymaga zagwarantowania ich bezpieczeństwa. Psy wy-
kazujące szczególne negatywne nastawienie nie mogą być przyprowadzane do 
miejsca pracy. Pracodawca ma możliwość zakazania wstępu dla psów, zgodnie 

17 https://www.rp.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
18 A.M. Foreman; M.K. Glenn; B.J. Meade; O. Wirth, Dogs in the Workplace: A Review of the 
Benefits and Potential Challenges, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 498, https://doi.
org/10.3390/ijerph14050498 (dostęp: 01.03.2022 r.), s. 7 – 10.
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rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwiet-
nia 2003 r.19 Również nie musi to być konkretna rasa taka jak Rottweiler czy 
AmStaff,  a jedynie pies charakteryzujący się wysoką agresywnością. Zgodnie 
ze stwierdzeniem  W. Kotowskiego, psy tych ras, pomimo odpowiednim tre-
surom, charakteryzują się z jednej strony szczególnie dużą oraz silną budową, 
a tym samym wewnętrznymi skłonnościami do agresji. 20 Jak zauważył  
M. Goettel, agresywność jest dla tych ras typową genetycznie uwarunkowaną 
cechą charakteru 21.

Niewątpliwie ówczesne przepisy prawa pracy nie nadążają za problema-
tyką obecności zwierząt w miejscu pracy. Przykładem tego jest brak regulacji 
związanej z wyprowadzaniem psów na spacer. Przeciętny czworonóg musi 
wychodzić na spacer od 2 do 3 razy dziennie.22 W związku  z tym ustawo-
wo przysługująca przerwa w wymiarze co najmniej 15 minut, którą przewi-
dziano  w art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 23 jest 
niewystarczająca. W tym celu można przyjąć, iż potrzebne jest skorzystanie  
z dodatkowej przerwy, przysługującej na zjedzenie drugiego śniadania, a więc 
przywilej uregulowany w art. 141 Kodeksu pracy. Taką przerwę może wpro-
wadzić pracodawca, w wymiarze 60 minut na „załatwienie spraw osobistych”, 
a więc w tym przypadku wyprowadzenie psa na spacer przez właściciela. Ten 
problem można również rozwiązać w inny sposób. Wewnętrzne regulacje po-
zwolą na ustalenie jednolitych zasad i wymagalności, dotyczących przerwy na 
spacer z psem. Istnieje również pomysł wprowadzenia elastycznych godzin 
pracy, które można poświęcić na pracę oraz wyprowadzanie pupila.24 Ustawo-
dawca mógłby także wdrożyć przywilej w rodzaju prawa kobiet do przerwy na 
karmienie w pracy, tożsamo z art. 187 Kodeksu pracy.

Czy można uzyskać urlop na pupila? Tak. Zagadnienie pomimo tego, że 
nie zostało uregulowane przez ustawodawcę w polskim Kodeksie pracy, jest 
możliwe do zrealizowania, dzięki woli pracodawcy, któremu nie zabroniono 
prawa do zwolnienia pracownika od pracy, na zasadach tożsamych, w przy-
padku urlopu, ze względu na opiekę nad dzieckiem. Takie rozwiązanie należy 

19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 77, poz. 687 ze 
zm.).
20 W. Kotowski, Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, (w:) Kodeks Wykroczeń. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 472.
21 M. Goettel, Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013, s. 189–196.
22 https://zoopers.pl/ile-powinien-trwac-idealny-spacer-z-psem-%F0%9F%90%95-%7C-zo-
opers.pl/32/b (dostęp: 01.03.2022 r.).
23 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, ze zm.).
24 https://www.rp.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
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zamieścić w regulaminie miejsca pracy. Potwierdzenia takiego działania moż-
na dopatrywać się  w wyroku niemieckiego krajowego sądu pracy z dnia  
21 lipca 2016 r. (sygn. akt 5 Sa 59/17).  W orzeczeniu potwierdzono, iż ko-
nieczność zaprowadzenia czworonoga do kliniki weterynaryjnej, w celu wy-
konania zabiegu medycznego bądź badań są wystarczającymi przesłankami 
do uzyskania usprawiedliwienia nieobecności pracownika, jeśli należycie po-
informował on pracodawcę  o powodzie swojego niestawiennictwa w miejscu 
pracy.25 

Inną opcją uzyskania zwolnienia jest także urlop na żądanie. Zgodnie  
z Kodeks pracy art. 167 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzie-
lić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej 
niż 4 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego.26 Ważna jest przesłanka do 
żądania takiego urlopu, a więc wystąpienie sytuacji nagłej i losowej, którą 
pracownik może usprawiedliwić. 

W obowiązującym prawie polskim brakuje przepisu, który jednoznacz-
nie pozwala na skorzystanie  z urlopu, ze względu na przykładową chorobę psa 
bądź kota, więc należy przyjąć stanowisko,  iż powodem zwolnienia może być 
cokolwiek, w tym przymus opieki nad zwierzęciem, który obliguje pracodaw-
cę do jego udzielenia.27

Plusy i minusy obecności psów  
i kotów w miejscu pracy

Jakie korzyści płyną z przebywania w miejscu pracy wraz ze swoim zwie-
rzakiem? Przede wszystkim właściciel może samodzielnie opiekować się swo-
im pupilem w ciągu całego dnia,  bez potrzeby pozostawiania go samemu 
w dom bądź organizowania dodatkowej pomocy przy,  np. wyprowadzaniu 
psa na spacer. Dla samego pracodawcy, pozwolenie na takiego typu działa-
nie pozytywnie wpływa na prezentację firmy oraz na samego zatrudniające-
go. Pracownicy są mniej podatni na stres, złe samopoczucie, a także choroby, 
dzięki korzystnemu wpływowi zwierząt bądź towarzyszącym im obowiązkiem 
częstych spacerów. Nie można zapomnieć o polepszonych relacjach między 
pracującymi właścicielami, ze względu na wspólne zamiłowanie do zwierząt.28 
Sieć szpitali Banfield Pet Hospital zleciło badanie przez PAWrometerTM, 

25 Ibidem.
26 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks… op. cit., art. 167 2.
27 https://www.rp.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
28 A.M. Foreman; M.K. Glenn; B.J. Meade; O. Wirth, Dogs in the Workplace…, op. cit.  
s. 3 – 4.
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które wykazało, iż obecność czworonoga w miejscu pracy zmniejsza stres  
o 93%, powoduje większe przywiązanie do firmy,  aż o 91%, a także powodu-
je podniesienie morali o 93%.29

Jednakże można doszukiwać się w obecności zwierząt w miejscu pracy 
także minusów.  Są to: dekoncentracja, hałas, negatywne emocje wywołane  
u pracowników, ze względu na agresywne nastawienie zwierząt. Zwierzęta mogą 
także doprowadzić do zniszczenia bądź ubrudzenia mienia. Bardzo częstym 
minusem jest również wywołanie reakcji alergicznej u ludzi, znajdujących się   
w miejscu pracy.30 Kłopotliwa może być odpowiedzialność prawna za 
ugryzienie bądź spowodowanie przez zwierzę innego uszczerbku na zdrowiu 
pracodawcy, współpracownika, klienta firmy, a nawet osoby postronne, 
przebywające w tym czasie w danym miejscu pracy.31 W tym przypadku 
pracownik nie będzie podlegał zasadom zawartym w Kodeksie pracy, czyli 
ograniczonej odpowiedzialności, na podstawie art. 119, a więc ustaleniu od-
szkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie przewyższającego 
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, jak również art. 120, dotyczącego 
wyrządzenia szkody osobie trzeciej, którą naprawić musi pracodawca.32 Każ-
dorazowo będzie musiał odpowiadać za szkodę do pełnej jej wysokości.

Zwierzęta służbowe w miejscu pracy 

Co z sytuacją, związaną ze zwierzętami służbowymi, a więc spełniają-
cymi zadanie jakim jest przewodnictwo osobom niepełnosprawnym, przy-
kładowo niewidomym. Ich sytuacja prawna została uregulowana w ustawie  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych.33 Pracodawca nie ma możliwości zakazania 
przebywania przez te zwierzęta w miejscu zatrudnienia osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością.

29 https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2837092,Pies-w-biurze-wplyw-na-pracowni 
kow.html (dostęp: 01.03.2022 r.).
30 https://ksservice.pl/..., op. cit. (dostęp: 01.03.2022 r.).
31 https://wellbeingpolska.pl/czy-warto-pozwolic-swoim-pracownikom-brac-swoje-zwierzeta 

-do-pracy/ (dostęp: 01.03.2022 r.).
32 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks… op. cit., art. 119 – 120.
33 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).
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Podsumowanie

Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby firm, w których dozwolona 
jest obecność psów oraz kotów pracowników. Korzyści są obopólne. Zarówno 
pracownicy są mniej podatni na stres, czują się bezpieczniej i ze względu na 
częste spacery mogą zachować zdrowszy tryb życia, jak również  ich pupi-
le mogą spędzać czas ze swoimi właścicielami, są szczęśliwsze i tym samym 
prowadzą  do ocieplenia wizerunku firmy. Pracodawcy, chcąc kontynuować 
politykę prozwierzęcą, wprowadzają coraz więcej bardziej złożonych i przemy-
ślanych regulacji wewnętrznych, prowadzących do niwelowania możliwych 
negatywnych skutków, związanych z obecnością zwierząt w miejscu pracy. 
Możliwym jest, iż te działania przełożą się na nowelizację przepisów prawa 
pracy, aby móc jak najlepiej dostosować się do współczesnych trendów i po-
trzeb ludzkich.
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The presence of animals in the workplace

Abstract: The paper presents the contemporary aspect of labor law, 
which is the presence of dogs and cats in the workplace. More and 
more often companies present themselves as animal-friendly and 
promote a policy that best suits the needs of employees. The article 
presents how to adapt the workplace to the needs of animals. The em-
ployer's actions must always comply with the health and safety rules 
and must not endanger the health and safety of employees and their 
animals. The aim of the study is to draw attention to this important 
and future aspect of labor law and to present the current legal regula-
tions regarding the issue of the presence of pets in the workplace, i.e. 
provisions relating to the protection of animal rights and the provi-
sions of Polish labor law, and thus to show the gaps in the applicable 
order legal, related to the undertaken issues.

Key words: pets at work, labor law, workplace, protection of dogs and 
cats, internal regulations, service animals






