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1. Dopuszczalność stosunku pracy osób zajmujących  
stanowiska kierownicze 

W świetle obowiązujących przepisów nie budzi żadnych wątpliwości 
dopuszczalność wykorzystania stosunku pracy wobec osób zajmujących sta-
nowiska kierownicze w różnego typu organizacjach. Tezę tę należy odnieść 
do wszystkich stanowisk kierowniczych, niezależnie od rodzaju organizacji 
będącej przedmiotem zarządzania1 oraz miejsca, w którym znajduje się takie 
stanowisko w wewnętrznej strukturze organizacyjnej. Stosunek pracy może 
być zatem de lege lata podstawą zatrudnienia zarówno wobec kadry kierow-
niczej najwyższego szczebla, jak również wobec kierowników średniego oraz 
najniższego szczebla zarządzania. Kwestię tę przesądził sam ustawodawca, 
który w Kodeksie pracy2 expressis verbis dopuszcza możliwość wykorzystania 
do kadry kierowniczej pracowniczych form zatrudnienia. Taki wniosek wynika 

* Dr hab., Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; e-mail: 
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1 Dotyczy to zarówno organizacji o charakterze gospodarczym, nastawionych na osiąganie 
zysku, jak i innych podmiotów, dla których zysk nie jest kryterium determinującym ich 
funkcjonowanie w obrocie prawnym. W artykule świadomie pomijam obszar administracji 
publicznej, choć również i tam nie budzi wątpliwości dopuszczalność wykorzystania stosunku 
pracy wobec kadry kierowniczej.

2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
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choćby z działu szóstego regulującego czas pracy pracowników, gdzie szereg 
przepisów odnosi się do „pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy”, przez których rozumie się „pracowników kierujących jed-
noosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących 
w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych 
księgowych” (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.). Potwierdził to SN w wyroku z dnia 
25 listopada 2004 r., wskazując, iż nie może budzić zastrzeżeń stwierdzenie, 
że także osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy mogą być 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, o czym świadczą liczne przepisy 
Kodeksu pracy regulujące tę kwestię3. Ponadto w art. 1514 k.p. ustawodawca 
konkretyzuje zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych 
wobec pracowników mających status „kierownika wyodrębnionej komórki 
organizacyjnej”. Tezę o dopuszczalności pracowniczego zatrudnienia kadry 
kierowniczej potwierdza również art. 24126 § 2 k.p., w którym przyjmuje się, 
iż układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników 
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządza-
jących zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Także w art. 
212 k.p. mowa jest o „osobach kierujących pracownikami”, w odniesieniu do 
których ustawodawca przewiduje możliwość wykorzystania stosunku pracy, 
z racji umiejscowienia tego przepisu w części dotyczącej praw i obowiązków 
pracownika. 

Również przepisy szczególne, normujące status prawny oraz sposób funkcjo-
nowania w obrocie prawnym niektórych osób zajmujących stanowiska kierow-
nicze, expressis verbis przesądzają o możliwości, a niekiedy wręcz ustawowym 
nakazie, ich zatrudniania na podstawie stosunku pracy. W pierwszej kolejności 
należy tu wskazać na dwie ustawy uchwalone w początkach lat 80., z których 
jedna wprowadza obowiązek wykorzystania stosunku pracy z powołania wobec 
osób obejmujących funkcję dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i jego 
zastępcy4, druga zaś przewiduje możliwość stosowania pracowniczych form 

3 I PK 42/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 209. Tak samo: wyrok SN z 18.04.2007 r., I UK 361/06, 
Lex nr 898850; wyrok SN z 12.05.2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012, nr 11–12, poz. 145.

4 Art. 33 i 34 w zw. z art. 38 i 40 ust. 1 oraz art. 44 ustawy z dnia 25 września 1981 r. 
o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.). 
Zob. szerzej T. Duraj, Powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy dyrektora 
przedsiębiorstwa państwowego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2010/2, s. 199 i n.
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zatrudnienia do angażowania członków zarządu w organizacjach spółdzielczych5. 
Ponadto, ustawodawca jednoznacznie opowiedział się za dopuszczalnością 
wykorzystania stosunku pracy wobec kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
w uchwalonym dnia 15 września 2000 r. kodeksie spółek handlowych6. Zgodnie 
z art. 203 § 1 (370 § 1) k.s.h., odwołanie członka zarządu spółki z o.o. (spółki 
akcyjnej) nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy7 lub innego stosunku 
prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu8. Możliwość anga-
żowania kadry kierowniczej na podstawie stosunku pracy potwierdza również 
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej9, która w art. 15 pozwala na zatrudnienie dyrektora instytucji 
kultury w oparciu o akt powołania w rozumieniu art. 68 k.p. oraz ustawa z dnia 

5 Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r., 
Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada 
spółdzielni nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska – na 
podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 k.p.). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, 
w których zatrudnienie członków następuje, bez względu na stanowisko, na podstawie 
spółdzielczej umowy o pracę. Zob. szerzej T. Duraj, Zatrudnianie członków zarządu 
organizacji spółdzielczych, [w:] K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z za-
kresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa 
dedykowana prof. W. Muszalskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 28 i n.

6 Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
7 Zdaniem A. Kijowskiego i J. Jankowiaka, cytowane tu regulacje nie wyrażają normy 

prawnej przesądzającej, iż przynajmniej w niektórych przypadkach członek zarządu spółki 
kapitałowej będzie pracownikiem. Nie do prawodawcy ustanawiającego przepisy prawa 
handlowego należy bowiem ustalanie, że członek zarządu spółki z o.o. czy spółki akcyjnej 
jest (albo co najmniej może być) pracownikiem. Jest to materia zastrzeżona dla przepisów 
prawa pracy. A. Kijowski i J. Jankowiak, Instytucja prawna zatrudnienia zarządcy zakładu 
pracy w perspektywie kodyfikacji prawa pracy, RPEiS 2006/1, s. 25. Por. też L. Altberg [w:] 
H. Kon (red.), Prawo o spółkach akcyjnych. Komentarz, Biblioteka Prawnicza, Warszawa 
1933, s. 203.

8 Ponadto w myśl art. 378 § 1 k.s.h., rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków 
zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut 
stanowi inaczej. Na temat pracowniczych form zatrudnienia członków zarządu spółek 
kapitałowych zob. szerzej T. Duraj, Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego 
szczebla w przedsiębiorstwach, Wyd. ABC, Warszawa 2006, s. 208 i n. Na dopuszczalność 
wykorzystania stosunku pracy wobec członków zarządu wskazuje też najnowsze orzecznic-
two SN. Por. np. wyrok SN z 23.03.2012 r., II PK 169/11, MoPr 2012, nr 7, s. 371–372; 
wyrok SN z 2.03.2011 r., II PK 201/10, Lex nr 1084554; wyrok SN z 1.06.2010 r., II UK 
34/10, Lex nr 19639; wyrok SN z 20.01.2010 r., II PK 178/09, Lex nr 577829; wyrok SN 
z 4.07.2007 r., II PK 26/07, Lex nr 477590.

9 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406.
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15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10, gdzie z kierownikiem podmiotu 
leczniczego, niebędącego przedsiębiorcą, może być nawiązany stosunek pracy 
na podstawie powołania oraz umowy o pracę (art. 47 ust. 1)11.

Zatrudnianie osób zajmujących stanowiska kierownicze na różnych szcze-
blach struktury organizacyjnej danego zakładu pracy w ramach stosunku pracy 
prowadzi w konsekwencji do zastosowania wobec kadry kierowniczej takiego 
samego reżimu prawnego, jaki obowiązuje ogół innych pracowników. O ile 
w przypadku najniższych stanowisk kierowniczych, stosunek pracy nie odbiega 
znacząco od klasycznego wzorca, z uwagi na fakt, iż osoby te – obok funkcji 
kierowniczych – wykonują takie same czynności, jak szeregowi pracownicy, 
o tyle czym wyżej w hierarchii umiejscowione jest stanowisko kierownicze, 
tym bardziej zauważalne są odmienności w relacji do typowego wzorca stosun-
ku pracy. Tendencja ta najlepiej widoczna jest w odniesieniu do pracowników 
najwyższego szczebla zarządzania, którzy, znajdując się na szczycie struktury 
organizacyjnej zakładu, nie mają nad sobą przełożonego, a od ich postawy 
i kreatywności najczęściej zależy ostateczny wynik ekonomiczny danej orga-
nizacji oraz poziom jej konkurencyjności w obrocie prawnym. Niekiedy wręcz 
specyfika funkcji kierowniczej pełnionej przez tych pracowników prowadzi do 
wykształcenia się w literaturze przedmiotu poglądu o istnieniu, w przypadku 
kadry kierowniczej najwyższego szczebla, nietypowego czy nawet atypowego 
stosunku pracy. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest sposób postrzega-
nia sytuacji prawnej członków zarządu spółek kapitałowych zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy12. Według Z. Kubota, przepisy prawa handlowego 

10 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.
11 Na temat przydatności różnych form zatrudnienia pracowniczego wobec kadry kierowniczej 

zob. szerzej T. Duraj, Podstawy zatrudnienia..., s. 297 i n.
12 Na atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych zwracają uwagę m.in.: 

Z. Kubot, Status pracowniczy członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 1993/3, s. 38 
i 45; idem, Formy zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych, [w:] J. Frąckowiak 
(red.), Spółka jako podmiot gospodarczy, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1770, Wrocław 
1995, s. 99 i n.; T. Duraj, Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych 
– wybrane problemy prawne, [w:] I. Kraśnicka (red.), Metodologia pracy w SPP, cz. III – 
Prawo pracy, pod red. K. Stefańskiego, Warszawa 2009, s. 412 i n. Por. też np. H. Szurgacz, 
Charakter prawny zatrudnienia członków zarządu w spółce akcyjnej, [w:] J. Frąckowiak 
(red.), Spółka..., s. 153–154; J.  Iwulski, Stosunki pracy w spółkach kapitałowych prawa 
handlowego – cz. 1, Prawo Pracy 1995/8, s. 20; Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie członków 
zarządu spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2000, s. 68, 82 i n. Podobne wnioski można 
wyprowadzić, analizując sytuację prawną członków zarządu organizacji spółdzielczych (zob. 
szerzej T. Duraj, Specyfika stosunku pracy członków zarządu organizacji spółdzielczych, MoPr 
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kształtujące status członków zarządu powodują, że niektóre instytucje czy wy-
mogi uregulowane w Kodeksie pracy nie mają do nich zastosowania, bądź też 
tracą swoją przydatność czy nawet sens, jako nieadekwatne wobec swoistości 
funkcji członka zarządu spółki kapitałowej13. 

2. Cechy stosunku pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze

2.1. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem nauki prawa pracy14 oraz utrwa-
lonym orzecznictwem sądowym15, do cech charakteryzujących normatywny 
model stosunku pracy należy zaliczyć: dobrowolność i wzajemność zobo-

2009/10, s. 519 i n.) czy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zob. szerzej T. Duraj, 
Atypowość stosunku pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego – wybrane zagadnienia 
prawne, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2011, s. 151 i n.).

13 Z. Kubot, Formy..., s. 101.
14 Zob. np.: M. Święcicki, Prawo Pracy, PWN, Warszawa 1968, s. 140 i n.; W. Jaśkiewicz, 

C. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo Prawy. Zarys wykładu, PWN, Warszawa 1970, 
s. 94–95; W. Szubert, Zarys prawa pracy, PWN, Warszawa 1976, s. 95–97; H. Lewan-
dowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia 
pracowniczego, PiZS 1996/12, s. 22–25; K. Rączka, Stosunek pracy a cywilnoprawne 
umowy o świadczenie pracy, PiZS 1996/11, s. 40–42; Z. Kubot, Pozycja prawna stron 
w umownym stosunku pracy, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 14; J. Wratny 
(red.), D. Kotowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy, pod red. J. Wratnego, Wyd. SeZaM, 
Warszawa 1996, s. 29–30; Z. Hajn, Glosa do wyroku SN z dnia 16.12.1998 r., II UKN 
394/98, OSP 2000, nr 12, poz. 177, s. 592; H. Szurgacz, Charakter..., s. 150; M. Gersdorf, 
Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 2002/10, s. 18; 
J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku pracy, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2000, 
s. 33 i n.; B. Wagner, O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] M. Matey, L. Na-
wacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga Jubileuszowa 
Prof. T. Zielińskiego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 374–375; 
T. Liszcz, Prawo pracy, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 101–102; L. Florek, T. Zieliński, 
Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 44–45; M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo 
pracy, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 47–48; A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 107–108.

15 Por. np. wyrok SN z dnia 02.12.1975 r., I PRN 42/75, Lex nr 14292; wyrok SN z dnia 
04.12.1997r., I PKN 394/97, OSNP 1998, nr 20, poz. 595; wyrok SN z dnia 28.01.1998 r., 
II UKN 479/97, OSP 1999, nr 2, poz. 50; wyrok SN z 23.10.2006 r., I PK 110/06, MoPr 
2007, nr 1, s. 43.
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wiązań, odpłatność pracy, ciągłość wykonywania pracy, osobisty charakter 
świadczonej pracy, zobowiązanie starannego działania, ryzyko obciążające 
podmiot zatrudniający oraz podporządkowanie pracownika pracodawcy w toku 
wykonywania pracy. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż w konkret-
nym przypadku łączne występowanie wszystkich wymienionych powyżej 
cech nie jest konieczne dla istnienia stosunku pracy. Brak bowiem jednych 
cech może być wyrównywany większą obecnością innych16. Nie dotyczy to 
jednak – moim zdaniem – cechy pracowniczego podporządkowania, która 
musi zaistnieć w zatrudnieniu danej osoby, aby możliwe było wykorzystanie 
wobec niej stosunku pracy.

W dalszej części opracowania podejmę próbę analizy stosunku pracy 
osób zajmujących stanowiska kierownicze na różnych szczeblach zarządzania 
organizacją z perspektywy najważniejszych cech konstrukcyjnych charak-
teryzujących ten stosunek, odróżniających go od innych form zatrudnienia, 
zwłaszcza tych cywilnoprawnych. 

2.2. Dobrowolność i wzajemność zobowiązań 

Dobrowolność zobowiązania występuje we wszystkich stosunkach pracy, 
które stanowią podstawę zatrudnienia pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze. Tak jak w każdym stosunku pracy, tak i w odniesieniu do ana-
lizowanej kategorii pracowników, nawiązanie tego stosunku oraz ustalenie 
warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną, wymaga zgodnego 
oświadczenia woli pracodawcy i pracownika kierowniczego (art. 11 k.p.). 
Decyzja o nawiązaniu stosunku pracy – niezależnie od szczebla hierarchii za-
rządzającej – zawsze pozostawiona jest autonomii stron. Zarówno organizacja, 
w której zatrudniony ma być pracownik, jak i kandydat na stanowisko kie-
rownicze, dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli, przyjmują na siebie 
wzajemne zobowiązania w związku z powstaniem stosunku pracy. Zgodnie 
z art. 22 § 1 k.p., podstawowym zobowiązaniem pracownika kierowniczego 
– bez względu na umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej za-
kładu pracy – powinno być wykonywanie pracy określonego rodzaju (w tym 
przypadku zawsze pracy polegającej na kierowaniu zasobami organizacji) 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wy-

16 Tak H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie..., s. 22.
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znaczonym przez podmiot zatrudniający, zaś podstawowym zobowiązaniem 
pracodawcy – zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowniczym za 
wynagrodzeniem. Niekiedy w praktyce swoboda stron w zakresie nawiąza-
nia kierowniczego stosunku pracy może być ograniczona. W szczególności 
z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy kandydat 
na stanowisko kierownicze jest związany z innym podmiotem zakazem podej-
mowania działalności o charakterze konkurencyjnym. Z uwagi na specyfikę 
funkcji kierowniczej, która zazwyczaj wymaga dostępu do ważnych informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić dany podmiot na szkodę, bardzo często 
osoby poszukujące pracy objęte są obowiązkiem powstrzymywania się od 
działalności konkurencyjnej, także przez jakiś czas po ustaniu poprzedniego 
stosunku pracy realizowanego na stanowisku kierowniczym (art. 1012 k.p.). 
Dotyczy to zwłaszcza pracowników zatrudnionych na wyższych stanowiskach 
kierowniczych, gdzie dostęp do strategicznych (wrażliwych) dla organizacji 
wiadomości jest naturalny i powszechny.

2.3. Odpłatność świadczenia pracy

Z wzajemnością zobowiązań na gruncie kierowniczego stosunku pracy 
ściśle łączy się kolejna cecha, jaką jest odpłatność świadczonej pracy. Usta-
wodawca przesądza o niej już w art. 22 § 1 k.p., wskazując expressis verbis na 
zobowiązanie pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, 
także w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych17. Kierowanie zasoba-
mi majątkowymi danej organizacji oraz zatrudnionymi w niej pracownikami 
zawsze jest działalnością czysto komercyjną, co skutkuje odpłatnością pracy 
realizowanej w ramach zajmowanego stanowiska kierowniczego. Bardzo czę-
sto wysokość wynagrodzenia pracowników pełniących funkcje kierownicze 
uzależniona jest od osiąganych przez kierowaną organizację (wyodrębnioną 
komórkę, odcinek pracy, zespół osobowy czy zakres spraw) wyników. Ich 
brak, nawet jeśli nie jest zawiniony przez kierownika, z reguły skutkuje sank-
cjami w postaci istotnego obniżenia wynagrodzenia. Zdaniem Ł. Pisarczyka, 

17 Ustawodawca o odpłatności pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy przesądza 
również w dziale III Kodeksu pracy regulującym wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 
przysługujące pracownikowi w związku ze świadczoną pracą. Istotną rolę odgrywa tu 
zwłaszcza art. 84 k.p., zgodnie z którym pracownik nie może się zrzec prawa do wyna-
grodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę.
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wprowadzanie elementu rezultatu do części wynagrodzenia stanowiącej 
ekwiwalent z tytułu świadczonej pracy jest uzasadnione – w odniesieniu do 
kadry kierowniczej – jej udziałem w procesie decyzyjnym. Otwiera to drogę 
do wykorzystywania konstrukcji premiowych, które, uwzględniając wynik 
całego zespołu pracowników, odzwierciedlają wpływ kadry kierowniczej 
na sytuację ekonomiczną organizacji18. W praktyce można zaobserwować 
tendencję, w ramach której im wyższy szczebel zarządzania, tym silniejsza 
zależność pomiędzy wysokością wynagrodzenia a rezultatami uzyskiwanymi 
przez kierowaną organizację19. 

2.4. Ciągłość świadczenia pracy 

Zdaniem SN, istota ciągłości świadczenia pracy w ramach stosunku pra-
cy tkwi w tym, że zobowiązanie pracownika nie polega na jednorazowym 
wykonaniu pewnej czynności lub na wykonaniu ich zespołu składającego się 
na konkretny rezultat, lecz wiąże się z wykonywaniem określonych czynno-
ści w powtarzających się odstępach czasu, w okresie istnienia trwałej więzi 
łączącej pracownika z pracodawcą20. Z taką też sytuacją mamy do czynienia 
w przypadku pracy świadczonej przez pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, bez względu na ich umiejscowienie w strukturze organizacji. 
Przesądza o tym specyfika funkcji kierowniczej, w ramach której czynności 
podejmowane w procesie zarządzania zasobami danego zakładu muszą mieć 
charakter ciągły, bo tylko w dłuższej perspektywie czasowej możliwe jest 
osiągnięcie zamierzonych rezultatów i rzetelna ocena efektywności kierowania.

18 Tak Ł. Pisarczyk, Stosunek pracy jako zobowiązanie starannego działania, PiZS 2007/12, 
s. 5.

19 Najlepiej jest to widoczne w organizacjach, które działając w obrocie gospodarczym są 
nastawione przede wszystkim na zysk.

20 Wyrok SN z 14.12.1999 r., I PKN 451/99, OSNP 2001, nr 10, poz. 337. Por. też m.in.: 
wyrok SN z 20.03.1965 r., III PU 28/64, OSPiKA 1965, nr 12, poz. 253, z glosą T. �lei-0
xnera; wyrok SN z dnia 12.04.1956 r., 3CR 298/55, NP 1957, nr 7–8; wyrok Trybunału 
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 01.04.1959 r., TR II 705/58, PiP 1960, nr 6; wyrok SN 
z dnia 30.05.2001 r., I PKN 429/00, OSNP 2003, nr 7, poz. 174.
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2.5. Osobisty charakter świadczenia pracy

Osobisty charakter świadczonej pracy to immanentna cecha każdego 
stosunku pracy, stanowiącego podstawę zatrudnienia pracowników zajmują-
cych stanowiska kierownicze w organizacji. Wynika to z relacji wzajemnego 
zaufania, jaka musi łączyć pracodawcę z angażowanym pracownikiem kierow-
niczym. Niezależnie od miejsca danego stanowiska w hierarchii zarządzającej, 
pracodawca, decydując się na zatrudnienie konkretnej osoby, oczekuje, że to 
ona – dzięki posiadanym kwalifikacjom, umiejętnościom i doświadczeniu – 
będzie w stanie sprawnie i efektywnie zarządzać zasobami organizacji, odpo-
wiednio reprezentując jej interesy w obrocie prawnym. To właśnie atrakcyjność 
indywidualnych przymiotów danej osoby, jej pozycja zawodowa, reputacja, 
renoma i związane z tym kontakty personalne, bardzo często decydują o nawią-
zaniu stosunku pracy na konkretnym stanowisku kierowniczym21. Dlatego też 
wymóg osobistego świadczenia pracy przez pracowników pełniących funkcje 
kierownicze jest regułą. Z uwagi jednak na specyfikę procesu zarządzania 
organizacją, wymóg ten ma tutaj pewien szczególny charakter. Przejawia się 
on w dopuszczalności, na zasadach doprecyzowanych odpowiednimi prze-
pisami lub postanowieniami aktów wewnętrznych, przekazania ściśle okre-
ślonego zakresu uprawnień i obowiązków do właściwości niższych szczebli 
zarządzania. Proces ten, zwany decentralizacją kompetencji kierowniczych 
w ramach organizacji, jest konieczny dla zapewnienia sprawnego i efektyw-
nego zarządzania jej zasobami. Nie zwalnia on jednak z odpowiedzialności 
pracowników kierowniczych za działania osób trzecich, którym powierzono 
w tym trybie wykonywanie określonych czynności w procesie zarządzania22. 
Najczęściej z decentralizacją kompetencji kierowniczych mamy do czynienia 
w dużych organizacjach, wśród pracowników zajmujących najwyższe stano-
wiska kierownicze. Pracownicy ci, mając szerokie uprawnienia do zarządzania 
zasobami majątkowymi i osobowymi danej organizacji, z reguły koncentrują 
się na podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla jej funkcjonowania 
w obrocie prawnym, cedując kompetencje do bieżącego kierowania sprawami 
zakładu na pracowników średniego i najniższego szczebla. 

21 Por. W. Gujski, Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie 
pracy, Wyd. Librata, Warszawa 2000, s. 27–28.

22 Por. Z. Kubot, Odpowiedzialność dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Wyd. UWr, 
Wrocław 1995, s. 145 i n.
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2.6. Charakter zobowiązania

W odniesieniu do pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
pewnym modyfikacjom podlega charakter zobowiązania, wynikający z na-
wiązanego stosunku pracy. Tradycyjny model normatywny tego stosunku 
zakłada, iż przedmiotem zobowiązania pracownika jest samo wykonywanie 
określonych czynności w sposób sumienny i z dołożeniem należytej staran-
ności, natomiast ich rezultat ma charakter dodatkowy i nie stanowi integralnej 
części stosunku pracy23. Tymczasem w sytuacji pracowników kierowniczych 
mamy do czynienia z modyfikacją charakteru zobowiązania w kierunku re-
zultatu24. Tendencja ta zwłaszcza widoczna jest na najwyższych stanowiskach 
kierowniczych w organizacji, gdzie obok obowiązku starannego wykonywania 
powierzonych funkcji kierowniczych25, pojawia się silny związek pomiędzy 
realizacją czynności kierowniczych a oczekiwanymi wynikami. Zobowiąza-
nie pracowników najwyższego szczebla zarządzania nie wyczerpuje się na 
sumiennym i starannym wykonywaniu poszczególnych czynności i zadań 
na rzecz organizacji, ale wiąże się także z zapewnieniem kierowanej przez 
danego pracownika organizacji (komórki organizacyjnej, zespołu czy odcinka 
pracy) jak najlepszych wyników (niekoniecznie równoznacznych z zyskiem), 
niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Nie-
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, pomimo dołożenia należytej staranności 
przy wykonywaniu obowiązków kierowniczych, najczęściej skutkuje surową 
odpowiedzialnością w postaci utraty znacznej części należnego wynagrodzenia 
bądź też nawet – rozwiązania stosunku pracy. Nie oznacza to oczywiście, że 
w przypadku pracowników zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze 
mamy do czynienia z klasycznym zobowiązaniem rezultatu, właściwym dla 

23 Zob. np.: H. Lewandowski, Z. Góral, Przeciwdziałanie..., s. 23; K. Rączka, Stosunek 
pracy..., s. 42.

24 W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na odmienności, jakie wiążą się z obowiązkiem 
starannego działania pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Przyjmuje się, iż 
staranne ich zachowanie sprowadza się głównie do wydawania decyzji zgodnych z nauką 
i doświadczeniem pracownika kierowniczego oraz sprawowania nadzoru i kontroli w sto-
sunku do osób im podległych. Zob. np.: M. Święcicki, Trojaka odpowiedzialność pracownika 
za szkodę, PU� 1960/7, s. 227; M. Rafacz-Krzyżanowska, Staranność pracownika, PiP 
1965/1, s. 58–59.

25 Przykładowo, zgodnie z art. 293 § 2 (483 § 2) k.s.h., członkowie zarządu spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej są zobowiązani do dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru swojej działalności.
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umowy o dzieło. O ile bowiem w umowie tej uzyskanie określonego rezultatu, 
który może mieć charakter materialny lub niematerialny, zależy głównie od 
pracy, sumienności i wiedzy przyjmującego zamówienie, a rezultat ten jest 
z góry i konkretnie oznaczony w momencie podpisywania umowy o dzieło, 
o tyle w odniesieniu do pracowników najwyższego szczebla zarządzania, 
wynik nie tylko nie jest z góry i precyzyjnie dookreślony, ale co ważniejsze, 
jego osiągnięcie w znacznym stopniu uzależnione jest od czynników obiek-
tywnych, których wpływu na uzyskanie danego rezultatu nie da się precyzyjnie 
przewidzieć i określić (np. nagła zmiana koniunktury gospodarczej na rynku, 
pojawienie się konkurencji czy niż demograficzny)26. Oczywiście czym niżej 
w hierarchii organizacyjnej znajduje się stanowisko kierownicze, tym mniejsze 
znaczenie ma ostateczny rezultat pełnionej funkcji kierowniczej.

2.7. Ryzyko świadczenia pracy

Konsekwencją stosowania wobec pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze surowego reżimu odpowiedzialności za wyniki zarządzanej 
organizacji (wyodrębnionej komórki, zespołu ludzkiego czy odcinka pracy) 
jest modyfikacja rozkładu ryzyka, które wiąże się z procesem świadczenia 
pracy. O ile bowiem w klasycznym modelu normatywnym stosunku pracy 
pracownik nie jest obciążony – co do zasady – ryzykiem gospodarczym, 
związanym z brakiem zadowalających rezultatów prowadzonej przez orga-
nizację działalności (z reguły jest to zamierzony zysk, choć nie koniecznie), 
bądź też ryzyko to ponosi jedynie w niewielkim zakresie27, o tyle pracownicy 

26 Por. Z. Kubot, Odpowiedzialność dyrektora..., s. 193. Zob. też wyrok SN z 22.10.1957 r., 
2 CO 10/57, OSN 1958, poz. 59.

27 Stosowanie wynikowych systemów wynagradzania (akordowych czy prowizyjnych) 
oraz systemów, w których coraz to większą rolę zaczynają odgrywać niestałe składniki 
wynagrodzenia (np. premie lub dodatki) i inne świadczenia związane z pracą (np. nagrody, 
partycypacja w zysku przedsiębiorstwa) skutkuje zwiększeniem udziału szeregowych 
pracowników w ryzyku gospodarczym, jakie ponosi pracodawca w ramach prowadzonej 
działalności. Na problem ten zwracają uwagę m.in.: Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Wolt-
ers Kluwer, Warszawa 2008, s. 56–60 i 143 i n.; Z. Kubot, Odpowiedzialność dyrektora..., 
s. 177; J. Piątkowski, Zagadnienia..., s. 69; A.W. Świątkowski, Przyszłość prawa pracy, 
[w:] idem (red.), Polskie prawo pracy w procesie przemian, PWN, Warszawa – Kraków 
1991, s. 17–18; M. Gersdorf, Wynagradzanie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
w świetle zmian ustawy Prawo spółdzielcze, część I, PiZS 1996/4, s. 17; J. Kufel, Umowa 
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pełniący funkcje kierownicze najczęściej w znacznym stopniu partycypują 
w tego rodzaju ryzyku, włącznie z możliwością utraty zajmowanego stano-
wiska kierowniczego. Czym wyżej w hierarchii zarządzania danej organizacji 
znajduje się stanowisko kierownicze, tym udział w ryzyku ekonomicznym 
pracownika kierowniczego jest większy. Zdaniem �. Orłowskiego, „wyso-
kie oczekiwania stawiane kierownikom wszystkich szczebli, rozliczanie ich 
z efektów pracy zespołów, którymi kierują – to dziś już kanony, z którymi 
nie sposób się nie zgodzić”28. SN, rozpoznając sprawę zastępcy dyrektora 
zatrudnionego na podstawie stosunku pracy, stanął jednak na stanowisku, iż 
nie jest dopuszczalne konstruowanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
w taki sposób, że jeden z jego elementów jest wprost i bezpośrednio powiązany 
z ryzykiem gospodarczym pracodawcy. Podział dotychczasowego jednolitego 
wynagrodzenia zasadniczego na części, w których jedna uzależniona została 
od wyników gospodarczych pracodawcy, jest sprzeczny z art. 78 k.p.29. Ozna-
cza to, że obciążenie pracownika zajmującego stanowisko kierownicze, bez 
względu na szczebel zarządzania, ryzykiem gospodarczym nie jest dopusz-
czalne w zakresie wynagrodzenia podstawowego. Nie ma natomiast żadnych 
przeszkód, aby z wynikami działalności gospodarczej organizacji związać 
pewne dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom, takie jak premie 
czy nagrody z zysku30.

Także inne rodzaje ryzyka, zwłaszcza techniczno-organizacyjne i osobowe, 
z uwagi na specyfikę pełnionej funkcji kierowniczej, w znacznie większym 
stopniu niż w klasycznym stosunku pracy obciążają pracowników zarządza-
jących. Zdaniem M. Święcickiego, zasada ryzyka osobowego pracodawcy 
nie znajduje pełnego zastosowania jeśli chodzi o stanowiska kierownicze31. 
Przyszły pracownik bowiem, przez fakt zgłoszenia gotowości objęcia sta-
nowiska kierowniczego, nie tylko oświadcza, że praca nie będzie w sposób 
oczywisty przerastała jego możliwości i uzdolnień (tak jak to ma miejsce 

agencyjna, PWN, Warszawa – Poznań 1977, s. 47. Por. też: wyrok SN z 2.10.1996 r., I PRN 
69/96, OSNP 1997, Nr 10, poz. 163; wyrok SN z 2.09.1998 r., I PKN 293/98, OSNP 1999, 
nr 18, poz. 582.

28 G. Orłowski, Za co odpowiada kierownik?, MoPr 2007/7, s. 339.
29 Wyrok SN z 24.10.2009 r., II PK 57/09, OSNP 2011, nr 9–10, poz. 123.
30 Tak H. Szurgacz, Zagadnienia kształtowania warunków wynagrodzenia przez pracodawcę, 

[w:] idem (red.), Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości, granice, 
Difin, Warszawa 2011, s. 52–53.

31 M. Święcicki, Trojaka..., s. 227.
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w sytuacji szeregowych pracowników), lecz nadto składa w sposób dorozu-
miany zapewnienie przyszłemu pracodawcy o swej całkowitej przydatności do 
wykonywania określonej funkcji kierowniczej – pod względem kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych czy właściwości 
psychofizycznych32. W szczególności tendencję do znacznego obciążania ryzy-
kiem osobowym widać w odniesieniu do pracowników zajmujących najwyższe 
stanowiska kierownicze, którzy niekiedy ponoszą pełną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone pracodawcy w procesie kierowania organizacją33. 

2.8. Podporządkowanie 

Zgodnie z powszechnym stanowiskiem doktryny prawa pracy i judyka-
tury, podporządkowanie, jako najbardziej podstawowa konstrukcyjna cecha 
stosunku pracy, stanowi konieczny element tego stosunku, odróżniający go od 
innych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym34. 
Podporządkowanie w powyższym ujęciu to nic innego, jak stosunek zależ-
ności występujący pomiędzy podmiotem wykonawczym (pracownikiem) 
a podmiotem decyzyjnym (pracodawcą), w ramach którego pracodawca 
może, za pomocą uprawnień kierowniczych, oddziaływać na zachowanie 
pracownika w procesie pracy. Przedmiotem tego oddziaływania jest rodzaj 
świadczonej pracy (przydzielenie pracownikowi zadań do wykonania, wybór 
metod i środków ich wykonania oraz ewentualne doprecyzowanie sposobu ich 

32 Zob. M. Rafacz-Krzyżanowska, Staranność..., s. 59.
33 Przykładowo, z taką sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do członków zarządu 

spółek kapitałowych, którzy ponoszą, na mocy art. 293 § 1 i 483 § 1 k.s.h., pełną 
odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone spółce swoim zawinionym działaniem 
lub zaniechaniem, które jest sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) 
spółki kapitałowej oraz do członków zarządu spółdzielni, którzy – zgodnie z art. 58 p.s. 
– ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone spółdzielni swoim 
zawinionym działaniem lub zaniechaniem, które jest sprzeczne z prawem lub postanowie-
niami statutu spółdzielni. Nie ma tu przy tym znaczenia ich status pracowniczy, który nie 
wpływa na złagodzenie ich odpowiedzialności. Zob. szerzej T. Duraj, Problem materialnej 
odpowiedzialności pracowników zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze w orga-
nizacjach gospodarczych, MoPr 2011/5, s. 236 i n.

34 Zob. szerzej T. Duraj, Tradycyjne ujęcie pracowniczego podporządkowania – wybrane 
problemy prawne, SPE 2011/LXXXIII, s. 35 i n.
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realizacji)35, miejsce36 i czas pracy37 oraz ustalenie wewnętrznego porządku 
i zasad organizacji pracy w zakładzie. Przyjmuje się powszechnie, iż najbar-
dziej charakterystycznym przejawem pracowniczego podporządkowania jest 
uprawnienie pracodawcy do konkretyzacji – w drodze wiążących poleceń – 
obowiązków pracownika38. Prawo pracodawcy do wydawania pracownikowi 
takich poleceń ma swoje źródło w art. 100 § 1 k.p., a polecenia te są podsta-
wowym, koniecznym (najważniejszym) instrumentem służącym realizacji 
jego uprawnień kierowniczych. 

Według mnie, istnienie podporządkowania pracownika pracodawcy w pro-
cesie pracy jest warunkiem sine qua non także dla uznania pracowniczego 
statusu kadry zarządzającej, niezależnie od miejsca, w którym usytuowane 
jest dane stanowisko kierownicze39. Świadczą o tym m.in. liczne opinie wy-
głaszane w nauce prawa40 oraz judykaturze. Zdaniem J. Kufla, „każda osoba 
będąca pracownikiem (w tym również dyrektor fabryki [...]) jest zawsze 
podporządkowana w charakterystyczny dla stosunku pracy sposób”41. Z kolei 

35 Zob. szerzej T. Duraj, Podporządkowanie co do przedmiotu świadczenia pracownika – 
wybrane problemy, PiZS 2012/11, s. 21 i n.

36 Zob. szerzej T. Duraj, Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie miejsca 
świadczenia pracy – wybrane problemy, Monitor Prawa Pracy 2012/12, s. 634 i n.

37 Zob. szerzej T. Duraj, Podporządkowanie pracownika pracodawcy w aspekcie czasu pracy 
– wybrane problemy, Zeszyty Prawnicze UKSW 2012/4, s. 123 i n.

38 Por. np.: Z. Kubot, Pojęcie kierownictwa pracodawcy, [w:] M. Matey, L. Nawacki, 
B. Wagner (red.), Prawo pracy..., s. 235–236; T. Liszcz, Podporządkowanie pracownika 
a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego 
prawa pracy. Księga Jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 
2009, s. 146. 

39 Podobnie np.: M. Gersdorf, Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, 
PiZS 2003/10, s. 17; M. Święcicki, Umowa o pracę. Istota i funkcje, Studia i Materiały 
Instytutu Pracy 1964, s. 124; R. Sadlik, Umowy pracownicze w jednoosobowej spółce 
z o.o., PP 2004/12, s. 28. Por. też M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PPH 1999/7, s. 4.

40 Tak np. M. Gersdorf [w:] K. Rączka, M. Raczkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 
LexisNexis, Warszawa 2010, s. 125. Por. też m.in.: Z. Kubot, Umowy o zarządzanie członków 
zarządu spółek kapitałowych, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa – Zielona �óra 
1998, s. 56–57 i 70; idem, Cywilnoprawne formy zatrudniania członków zarządu spółek 
kapitałowych, [w:] Zarządzanie spółką prawa handlowego: praktyczny poradnik, Zachodnie 
Centrum Organizacji, Warszawa – Wrocław – Poznań – Zielona �óra 1997, s. 191–192, 
197–198, 211–212; Z. Salwa, Prawo pracy, t. I, pod red. Z. Salwy, PWN, Warszawa 1998, 
s. I/B/19–I/B/20; Ł. Pisarczyk, Zatrudnianie..., s. 25–26 i 49.

41 J. Kufel, Umowa..., s. 49. 
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według Z. Kubota, zupełne wyłączenie kierownictwa pracodawcy, a z drugiej 
strony – podporządkowania pracownika w stosunkach pracy nie może wchodzić 
w grę, także w odniesieniu do pracowników zajmujących najwyższe stano-
wiska kierownicze w organizacjach będących ich pracodawcą. Atypowość 
stosunku pracy tej grupy osób „nie wyraża się w wyłączeniu kierownictwa 
pracodawcy, ale jego zasadniczym ograniczeniu”42. Tutaj bowiem elementy 
pracowniczego podporządkowania – tak jak w odniesieniu do pracowników 
samodzielnych – mogą ulec „zredukowaniu do minimalnych rozmiarów”43. 
Zdaniem A. Supiot, w ich sytuacji najczęściej „władza kierownicza już nie 
działa w samym centrum świadczenia pracy, ale na jego peryferiach, w sto-
sunku do warunków wykonania tego świadczenia. Więzy podporządkowania 
zamazują się i znacznie trudniej jest je wykazać”44. Z kolei SN w wyroku z dnia 
6 października 2004 r.45 stwierdził, iż „ocena, czy z członkiem zarządu spółki 
handlowej została zawarta umowa o pracę przez dopuszczenie do jej wyko-
nywania, zależy od okoliczności konkretnej sprawy w zakresie dotyczącym 
celów, do jakich zmierzały strony (czy zawarcie umowy nie stanowiło obejścia 
prawa) oraz zachowania elementów konstrukcyjnych stosunku pracy, w tym 
w szczególności cechy podporządkowania pracownika w procesie świadcze-
nia pracy”46. Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 11 października 2007 r.47, 
rodzaj i zakres podporządkowania pracownika w stosunku pracy może być 
różny w zależności od pełnionej funkcji (stanowiska). W przypadku osób 
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i zarządczych, pracodawca 
ma prawo oczekiwać ich aktywności w zakresie sposobu pełnienia pracy, co 
jednak nie zmienia tego, że pracują one w warunkach podporządkowania w ro-
zumieniu art. 22 k.p. Konieczność istnienia podporządkowania w stosunkach 

42 Z. Kubot, Pojęcie kierownictwa..., s. 247. 
43 Ibidem, s. 245. Zdaniem R. Sadlika, podporządkowanie osób kierujących zakładami pracy 

jest konieczne, tyle że jest ono tutaj mniej intensywne niż w przypadku szeregowych pra-
cowników (R. Sadlik, Umowy..., s. 28).

44 A. Supiot, Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne, [w:] Referaty na VI Europe-
jski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999, s. 144. 

45 I PK 488/ 03, OSNP 2005, nr 10, poz. 145.
46 Podobnie: wyrok SN z 12.05.2011 r., II UK 20/11, OSNP 2012, nr 11–12, poz. 145; wyrok 

SN z 20.01.2010 r., II PK 178/09, Lex nr 577829; wyrok SN z 18.04.2007 r., I UK 361/06, 
Lex nr 898850. Por. też wyrok SN z 1.06.2010 r., II UK 34/10, Lex nr 619639; wyrok SN 
z 9.06.2010 r., II UK 33/10, Lex nr 598436.

47 III UK 70/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 366.
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pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, nawet na najwyż-
szym szczeblu zarządzania, potwierdza również utrwalony od lat pogląd SN, 
w którym konsekwentnie kwestionuje się możliwość zawarcia umowy o pracę 
z jedynym wspólnikiem spółki z o.o. – członkiem jednoosobowego zarządu 
tej spółki. Jednym z kluczowych argumentów, jaki przemawia przeciwko 
zawieraniu tego rodzaju umów ze wskazanymi tu osobami zarządzającymi – 
zdaniem SN – jest brak w nawiązanym stosunku zatrudnienia najważniejszego 
(niezbędnego) elementu konstrukcyjnego charakterystycznego dla stosunku 
pracy, jakim jest podporządkowanie pracownika w procesie pracy48.

Ocena pracowniczego podporządkowania osób zajmujących stanowiska 
kierownicze zmienia się w zależności od ich usytuowania w strukturze organi-
zacyjnej zakładu oraz rozpiętości zadań i obowiązków, za których wykonanie 
osoby te ponoszą odpowiedzialność. Czym wyżej w hierarchii zarządzającej 
znajduje się stanowisko kierownicze oraz czym większy jest obszar spraw 
objętych kompetencją zarządczą pracownika kierowniczego, tym mniejsza 
jest – o ile w ogóle – użyteczność uprawnień kierowniczych pracodawcy wo-
bec niego. Szczególna pozycja, jaką zajmują w strukturze danej organizacji 
pracownicy najwyższego szczebla zarządzania (wąska grupa kierowników) 
oraz szerokie spektrum spraw, za które odpowiadają w procesie zarządzania, 
prowadzą do wniosku, iż podmiot zatrudniający w zasadzie nie realizuje wobec 
nich podstawowego uprawnienia kierowniczego, jakim jest konkretyzacja – 
w drodze wiążących poleceń – ich obowiązków. Po pierwsze, zasadniczo brak 
jest podmiotu (organu), który mógłby pełnić wobec tej grupy pracowników 
rolę przełożonego posiadającego kompetencje w zakresie wydawania im 
(przynajmniej potencjalnie) wiążących poleceń dotyczących realizowanego 
przez nich procesu zarządzania organizacją. Pracodawca nie ma tutaj zasadni-
czo uprawnień do wydawania wiążących poleceń co do rodzaju pracy (zadań 

48 Zob. m.in.: uchwała SN z dnia 8.03.1995 r., I PZP 7/95, OSNP 1995, nr 18, poz. 227; wyrok 
SN z dnia 17.12.1996 r., II UKN 37/96, OSNP 1997, nr 17, poz. 320; wyrok SN z dnia 
5.02.1997 r., II UKN 86/96, OSNP 1997, nr 20, poz. 404; wyrok SN z 23.09.1997 r., I PKN 
276/97, OSNP 1998, nr 13, poz. 397; wyrok SN z 2.07.1998 r., II UKN 112/98, OSNP 1999, 
nr 4, poz. 5 (wkładka); wyrok SN z dnia 15.07.1998 r., II UKN 131/98, OSNP 1999, nr 14, 
poz. 465; wyrok SN z dnia 23.07.1998 r., I PKN 245/98, OSNP 1999, nr 16, poz. 517. Por. 
też: wyrok NSA z dnia 8.07.1998 r., III SA 1686/97, ONSA 1999, nr 2, poz. 61; wyrok SN 
z 23.03.1999 r., II UKN 536/98, OSNP 2000, nr 10, poz. 403; wyrok SN z 14.03.2001 r., 
II UKN 268/00, Lex nr 551026; wyrok NSA z 28.06.2002 r., III SA 718/01, Lex nr 77881; 
wyrok SN z 9.09.2004 r., I PK 659/03, OSNP 2005, nr 10, poz. 139; wyrok SN z 20.03.2008 r., 
II UK 155/07, Lex nr 465988; wyrok SN z 7.04.2010 r., II UK 177/09, Lex nr 599767. 
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i czynności), miejsca, czasu i sposobu jej wykonywania oraz zasad związanych 
z organizacją i porządkiem pracy49. Po drugie zaś, wynika to z samej specyfiki 
procesu zarządzania (na co wskazują przedstawiciele nauki z zakresu organi-
zacji i zarządzania), za którego realizację pracownicy najwyższego szczebla 
ponoszą całościową odpowiedzialność. Złożona i niejednorodna natura tego 
procesu, niepewność pracy, stale zmieniające się okoliczności, w których 
funkcjonuje osoba zarządzająca oraz ograniczona możliwość przewidywania 
zdarzeń i sytuacji, z jakimi pracownik zajmujący najwyższe stanowisko kie-
rownicze musi sobie radzić w miarę ich występowania, powodują, iż o rodzaju 
pracy (sposobie jej realizacji), miejscu i czasie wykonywania czynności i zadań 
kierowniczych, najczęściej decydują potrzeba chwili oraz istniejące w danym 
momencie uwarunkowania, nie zaś podmiot zatrudniający takiego pracownika. 

Czym niżej natomiast w hierarchii usytuowane jest dane stanowisko 
kierownicze oraz czym mniejszy jest obszar spraw objętych kompetencją 
zarządczą pracownika kierowniczego, tym większa – użyteczność uprawnień 
kierowniczych pracodawcy. Pracownicy zarządzający średniego i najniższego 
szczebla mają z reguły nad sobą bezpośredniego przełożonego (niekiedy na-
wet kilku), który przynajmniej potencjalnie ma zagwarantowaną możliwość 
ingerencji – w drodze wiążących poleceń – w proces kierowania wyodręb-
nioną komórką organizacyjną, odcinkiem spraw czy zespołem pracowników. 
Pracodawca może w tym trybie konkretyzować obowiązki pracowników 
zarządczych, wyznaczając im rodzaj pracy (wskazując zadania i czynności), 
miejsce, czas i sposób jej wykonywania oraz zasady związane z organizacją 
i porządkiem pracy. Jest to jego uprawnienie, a nie obowiązek. Oznacza to, że 
pracownicy zajmujący niższe stanowiska kierownicze mogą także posiadać 
daleko idącą swobodę i autonomię w zakresie zarządzania wyodrębnioną ko-
mórką organizacyjną, odcinkiem spraw czy zespołem pracowników, która nie 
wyłącza jednak kompetencji pracodawcy do wydawania im wiążących poleceń. 
W szczególności w grę będą tu wchodzić polecenia konkretyzujące jedynie 
niektóre, często drugorzędne, obowiązki, odnoszące się zwłaszcza do technicz-
no-organizacyjnej strony świadczenia pracy. W odniesieniu do pracowników 
kierowniczych, nawet najniższego szczebla zarządzania, z reguły ograniczona 

49 Co więcej, niekiedy nawet sam ustawodawca expressis verbis wyłącza możliwość sterowania 
pracownikami najwyższego szczebla za pośrednictwem wiążących poleceń. Przykładem 
jest choćby sposób unormowania tej kwestii w odniesieniu do członków zarządu spółek 
kapitałowych (art. 219 § 2 i 3751 k.s.h.). 



42 Tomasz DURAJ

jest ingerencja pracodawcy w sposób wykonywania pracy (w podejmowane na 
tym poziomie decyzje i rozstrzygnięcia kierownicze). Wynika to choćby z faktu, 
iż do kierowania daną częścią organizacji, projektem, odcinkiem spraw czy 
zespołem ludzkim, potrzebna jest najczęściej wysokospecjalistyczna wiedza 
i wieloletnie doświadczenie (zwłaszcza w sferze produkcyjnej czy naukowo-
-badawczej), którymi nie dysponują ich bezpośredni lub pośredni przełożeni. 

3. Uwagi końcowe

Analiza cech charakteryzujących stosunek pracy kadry zarządzającej 
wskazuje na to, iż czym wyżej w hierarchii danej organizacji znajduje się 
stanowisko kierownicze oraz czym większy jest obszar spraw objętych 
kompetencją zarządczą pracownika kierowniczego, tym bardziej atypowy 
jest stosunek pracy, tym silniej odbiega on od klasycznego wzorca. Najlepiej 
widać to na przykładzie pracowników najwyższego szczebla zarządzania 
(wąska grupa osób). Chodzi tu o tych kierowników, którzy znajdują się na 
szczycie hierarchii zarządzającej danej organizacji funkcjonującej w obrocie 
prawnym. Mam na myśli zarówno „pracowników kierujących jednoosobowo 
zakładem pracy” w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 k.p. (nie wszystkich jednak, 
a tylko tych, którzy mają kompetencje do jednoosobowego kierowania całością 
zasobów majątkowych i osobowych organizacji)50, jak również osoby, które, 
wchodząc w skład kolegialnych organów zarządzających, kierują zakładem 
pracy na podstawie stosunku pracy51. Analizowana tu grupa pracowników za-
rządzających z reguły postrzegana jest – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz 
organizacji – jako „osoby z kręgu pracodawcy”. Traktuje się ich, jak perso-
nifikację i alter ego pracodawcy. Pracownicy ci, jako najczęściej kierownicy 

50 Do tej grupy pracowników można zaliczyć w szczególności: dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego, który jest jego organem zarządzającym; członków jednoosobowego zarządu 
spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) bądź spółdzielni oraz inne osoby 
jednoosobowo kierujące daną organizacją (np. tymczasowy kierownik przedsiębiorstwa 
państwowego, zarządca komisaryczny tego przedsiębiorstwa, rektor uczelni wyższej, 
dyrektor instytucji kultury czy dyrektor szpitala), a także pracownika kierującego jednoo-
sobowo zakładem pracy należącym do osoby fizycznej posiadającej przymiot pracodawcy 
w rozumieniu art. 3 k.p.

51 W szczególności taki status posiadają członkowie wieloosobowych zarządów spółek 
kapitałowych, organizacji spółdzielczych, fundacji czy stowarzyszeń.
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ogólni, nadzorują, kontrolują oraz odpowiadają za działalność i funkcjonowa-
nie całej organizacji w obrocie prawnym. Znajdując się na samym szczycie 
hierarchii zarządzającej, posiadają szerokie kompetencje do zarządzania tą 
organizacją oraz reprezentowania jej na zewnątrz, często zagwarantowane 
przepisami prawa. Charakterystyczną cechą najwyższej kadry zarządzającej 
jest to, iż kieruje ona pracą i działaniem innych osób zajmujących stanowiska 
kierownicze w danej organizacji (z reguły ich bezpośrednimi podwładnymi 
są kierownicy średniego szczebla zarządzania), natomiast prawie w ogóle 
(zwłaszcza w dużych organizacjach) nie kieruje pracą szeregowych pracow-
ników wykonawczych. W przypadku kadry najwyższego szczebla najmniej 
wyraźnie – o ile w ogóle – rysuje się pracownicze podporządkowanie, a nadto 
widoczne są daleko idące odrębności w zakresie takich cech stosunku pracy, 
jak: osobiste świadczenie pracy, charakter zobowiązania zmierzający w kie-
runku zobowiązania rezultatu oraz ryzyko (zwłaszcza ekonomiczne i oso-
bowe), które obciąża tych pracowników w znacznie większym stopniu niż 
w typowym stosunku pracy. Ta konstatacja de lege lata poddaje w wątpliwość 
pracowniczy status najwyższej kadry kierowniczej, co coraz częściej akcentuje 
się w doktrynie prawa pracy. Od lat w literaturze przedmiotu kwestionuje się 
– z czym należy się zgodzić – zasadność wykorzystywania stosunku pracy 
wobec najwyższej kadry kierowniczej, co zwłaszcza dotyczy członków zarządu 
spółek kapitałowych. Reprezentatywne w tej kwestii wydaje się stanowisko 
M. �ersdorf, według której „[...] zatrudnienie członków zarządu spółek kapi-
tałowych w ramach stosunku pracy jest pewną anomalią nie tylko z uwagi na 
niewystępowanie w tym stosunku prawnym charakterystycznego dla stosunku 
pracy podporządkowania pracownika poleceniom zwierzchnika oraz z uwagi 
na specyficzną odpowiedzialność ciążącą na członku zarządu, ale także ze 
względu na wartościowanie pracy właściwe stosunkom pracy, gdzie obowią-
zuje reguła gwarantowanego wynagrodzenia według ilości, jakości i rodzaju 
pracy, nie zaś typowo wolnorynkowa reguła wynagrodzenia za efekt, z jaką 
przede wszystkim mamy do czynienia przy zatrudnianiu członków zarządu”. 
Według M. �ersdorf, wskazana powyżej praktyka prowadzi do licznych 
wypaczeń w stosowaniu przepisów prawa pracy, co potwierdza tylko tezę, iż 
„[...] zatrudnianie na podstawie stosunku pracy członków zarządu powinno 
być wyjątkiem, a nie regułą”52. Ważny głos w sprawie statusu pracowniczego 

52 M. Gersdorf, Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, PiZS 2003/10, 
s. 17. Podobnie eadem, Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie 
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najwyższej kadry kierowniczej zabrali A. Kijowski oraz J. Jankowiak, którzy 
postulują całkowite wyłączenie zarządców zakładu pracy „z obrębu prawa 
pracy”, co pozwoliłoby na uzyskanie większej jednolitości wartościowań 
w obrębie tego prawa53. Z kolei zdaniem T. Liszcz, zatrudnienie pracownicze 
osób zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze stanowi zaprzeczenie 
treści art. 22 § 1 k.p.54

Czym niżej natomiast w hierarchii usytuowane jest dane stanowisko 
kierownicze oraz czym mniejszy jest obszar spraw objętych kompetencją 
zarządczą pracownika kierowniczego, tym bardziej wyraźnie rysuje się sto-
sunek pracy, nawiązujący do klasycznych cech charakteryzujących model 
zatrudnienia pracowniczego. W odniesieniu do osób średniego i najniższego 
szczebla zarządzania nie budzi wątpliwości dopuszczalność wykorzystania 
stosunku pracy, o ile oczywiście w ich zatrudnieniu obecne są cechy stosun-
ku pracy, w szczególności zaś podporządkowanie pracodawcy w rozumieniu 
przepisów prawa pracy.

transformacji ustrojowej, PiZS 2003/5, s. 3. Także W. Muszalski uważa, że istnieją poważne 
argumenty (w szczególności brak pracowniczego podporządkowania) przemawiające 
przeciwko stosowaniu zatrudnienia pracowniczego wobec członków zarządu spółek 
kapitałowych (W. Muszalski, Przyszłość prawa pracy, PiZS 2005/7, s. 2–3. Por. też idem, 
Charakter prawny pracy członka zarządu spółki handlowej, PiP 1992/10, s. 69. Podobne 
poglądy prezentują m.in.: W. Gujski, Kontrakty menedżerskie. Umowy cywilnoprawne 
o świadczenie pracy z wzorami, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 17 i n.; M. Giaro, Członek 
zarządu spółki kapitałowej jako pracownik per facta concludentia, PiZS 2010/9, s. 9 i n.; 
A. Musiała, Glosa do wyroku SN z 12.05.2011 r., II UK 20/11, OSP 2012, nr 5, poz. 53, 
s. 348; M. Raczkowski, O podporządkowaniu autonomicznym – krytycznie, [w:] L. Florek, 
Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, LexisNexis, 
Warszawa 2011, s. 131; idem, Glosa do wyroku SN z 12.05.2011 r., II UK 20/11, OSP 2012, 
nr 6, poz. 65, s. 431–433.

53 A. Kijowski, J. Jankowiak, Instytucja prawna zatrudnienia zarządcy zakładu pracy w per-
spektywie kodyfikacji prawa pracy, RPEiS 2006/1, s. 34.

54 T. Liszcz, W sprawie podporządkowania pracownika, [w:] Florek, Ł. Pisarczyk (red.), 
Współczesne problemy..., s. 120–121.
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THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP OF EMPLOYEES HOLDING MANAGERIAL 
POSITIONS – DEFINITIONAL APPROACH 

( S u m m a r y )

The object of this study is to analyze the employment relationship of employees holding 
managerial positions at different levels of management from the perspective of the most important 
structural features characterizing this relationship. According to the established position of the 
science of labor law and the settled case law, these characteristic features include: voluntariness 
and reciprocal obligations, remuneration for the work, work continuity and personal nature of 
the work performed, the obligation of due diligence, the risk owned by the employing entity 
and, and subordination of the employee to the employer in the course of their work. Analysis 
of the characteristic features of the employment relationship of managers indicates that the 
higher in the hierarchy of the organization the managerial position is, and the larger the area 
of matters falling within the competence of the executive management employee is, the more 
atypical the employment relationship is, and the more it departs from the classical model. This 
tendency is best seen in relation to senior management employees, who, being at the top of the 
organizational structure, do not have their own superior, and the final economic result of the 
organization and the level of its competitiveness in legal transactions depend mostly on their 
attitudes and creativity. In the case of this category of workers, the employee subordination is 
the least explicit – if there is one at all – and also there are visible far-reaching distinguishing 
features in terms of employment characteristics such as: personal performance of work, the 
nature of the obligation, tending towards outcome commitment and risk (especially economic 
and personal), which burdens the workers to a much greater extent than in the typical employ-
ment relationship. This observation de lege lata calls into question the status of employee of top 
managers. However, the lower in the hierarchy of management the given position is situated, 
and the lower the area of matters falling within the competence of the executive employee, 
the more the employment relationship is visible, referring to the classic characteristics of the 
employment relationship model.

Keywords: the employment relationship, employees holding managerial positions, managers, 
the status of employee of top managers, subordination of the employee to the employer
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