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Wypowiadanie umów o pracę z przyczyn
organizacyjnych w czeskim i polskim

środowisku prawnym. Część 1  
Termination of employment due to adopted organizational changes

in the Czech and Polish legal system. Part 1  

Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie oraz analiza czeskiej
i polskiej regulacji prawnej wypowiadania umów o pracę
z przyczyn zmian organizacyjnych zachodzących u praco-
dawców. Przedmiot analizy stanowi zwłaszcza zakres,
w jakim regulacje te chronią z jednej strony pracownika
i trwałość jego zatrudnienia, a z drugiej prawo pracodawcy
do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez zarządzanie zakładem pracy oraz decydowanie
o składzie jego kadry pracowniczej. Pierwsza część artyku-
łu zawiera porównanie wybranych aspektów podstawo-
wej regulacji prawnej wypowiadania stosunku pracy
w obu krajach oraz warunków zastosowania organizacyj-
nych przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy, skupiając
się głównie na czeskich unormowaniach i wykładni sądo-
wej. Druga część, która ukaże się w kolejnym numerze,
ma na celu porównanie czeskich rozwiązań z ich polskimi
odpowiednikami, a także powiązanych z tematem głów-
nym prawnych narzędzi ochrony pracownika, takich jak
stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych i obo-
wiązkowa wypłata odprawy, szczególna ochrona różnych
grup pracowników przed wypowiedzeniem, obowiązko-
we konsultacje ze związkami zawodowymi itp. Na tym tle
autorzy formułują również propozycje, w jakim kierunku
powinny zmierzać możliwe zmiany legislacyjne w zakresie
omawianej problematyki.

Abstract
This two-part article aims to compare and analyze the
Czech and Polish legal regulations on the termination of
employment due to organizational changes adopted by
the employer. In particular, the analysis deals with the
extent, to which the compared legal regulations protect
the employee and the durability of his employment, and
(on the other hand) the employer's right to freely conduct
business activity by managing his enterprise and deciding
on the composition of his workforce. The first part of the
article contains a comparison of selected aspects of the
basic legal regulation of termination of employment in
both countries and the presentation of the conditions for
the application of organizational reasons for termination
of employment, focusing mainly on the Czech regulation
and its judicial interpretation. The second part of the
article aims to compare the previously described Czech
approach with its Polish counterpart, as well as to
compare other socio-legal tools of employee protection
related to the main topic, such as the application of the
provisions on collective redundancies and mandatory
severance pay, special protection of various groups of
employees against dismissal, obligatory consultations
with trade unions, etc. On this background, the authors
also formulate certain proposals for legislative changes in
the subject area.
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Wprowadzenie

Pracodawcy zatrudniający pracowników dla zabezpiecze-
nia swojej gospodarczej bądź innej działalności często
wprowadzają różne zmiany o charakterze organizacyjno-
-ekonomicznym, które pociągają za sobą również zmiany
w składzie załogi zakładu pracy. Zmiany te mogą w prak-
tyce przybierać różne formy — od restrukturyzacji zakła-
du pracy w celu usprawnienia jego czynności, poprzez 
redukcję etatów zmierzającą do zmniejszenia kosztów za-
trudnienia, po całkowite przeorientowanie lub zakończe-
nie dotychczasowej działalności gospodarczej pracodaw-
cy i związanej z tym likwidacji niektórych czy nawet
wszystkich działów zakładu pracy. 

Celem artykułu jest porównanie obowiązującej regula-
cji prawnej oraz orzecznictwa w kwestii definitywnego
wypowiadania umów o pracę z przyczyn zmian organiza-
cyjnych zachodzących u pracodawcy obowiązujących
w Polsce oraz w Czechach, zwłaszcza zaś zakresu, w jakim
regulacje te z jednej strony chronią pracownika i trwałość
jego zatrudnienia, a z drugiej — prawo pracodawcy do
swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej po-
przez zarządzanie zakładem pracy oraz decydowanie
o składzie kadry pracowniczej. 

Rozważania podjęte w artykule wpisują się naszym
zdaniem celnie w aktualną debatę o potrzebie moderni-
zacji prawa pracy w obu krajach. W Polsce od lat trwają
prace nad nowym kodeksem pracy, a w Czechach coraz
głośniej mówi się o potrzebie liberalizacji przepisów
prawnych dotyczących rozwiązywania stosunku pracy.
Warto więc przyjrzeć się temu, czy polskie rozwiązania
mogą być inspiracją dla czeskiego ustawodawcy i odwrot-
nie. Należy podkreślić, że aktualności podjętych rozwa-
żań „sprzyja” także obecny kryzys epidemiologiczno-
-ekonomiczny, którego skutki pociągają za sobą wszech-
obecną potrzebę zmniejszania kosztów zatrudnienia,
a nierzadko również konieczność całkowitego zakończe-
nia działalności pracodawcy, wprowadzaną w życie
z punktu widzenia pracowników nie inaczej niż w trybie
zmian organizacyjnych i następujących w ich efekcie
zwolnień pracowników. 

Ze względu na znaczny zakres podjętej problematyki
artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera
porównanie wybranych aspektów polskiej i czeskiej regu-
lacji prawnej wypowiadania stosunku pracy oraz przed-
stawienie warunków zastosowania organizacyjnych przy-
czyn wypowiedzenia, skupiając się głównie na obowiązu-
jących w Czechach przepisach prawa oraz ich wykładni
sądowej. Druga część artykułu, która będzie opublikowa-
na w kolejnym numerze, ma na celu porównanie czeskich
rozwiązań z ich polskimi odpowiednikami, a także powią-
zanych z tematem głównym prawnych narzędzi ochrony
pracownika, takich jak stosowanie przepisów o zwolnie-
niach grupowych i obowiązkowa wypłata odprawy, szcze-
gólna ochrona różnych grup pracowników przed wypo-
wiedzeniem, obowiązkowe konsultacje ze związkami za-
wodowymi itp. 

Na wstępie artykułu stawiamy hipotezę, która będzie
podlegała weryfikacji w dalszych rozważaniach, że zakres

ochrony przysługującej pracownikowi przy wypowiadaniu
umowy o pracę z przyczyn organizacyjno-ekonomicznych
po stronie pracodawcy jest w Polsce ogólnie szerszy niż
w Czechach, aczkolwiek czeska regulacja wypowiadania
stosunku pracy wydaje się być na pierwszy rzut oka
z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego bardziej re-
strykcyjna niż jej polski odpowiednik. 

Hipoteza ta, podobnie jak całość rozważań zawartych
w niniejszym artykule, odnosi się jednak wyłącznie do wa-
runków wypowiadania umowy o pracę oraz stosunku pra-
cy powstałego na jej podstawie. Nie dotyczy zatem in-
nych, bardziej elastycznych podstaw prawnych świadcze-
nia pracy, takich jak umowy cywilnoprawne w Polsce czy
„porozumienia o pracy świadczonej poza stosunkiem pra-
cy” w Czechach. 

Wybrane aspekty podstawowej 
regulacji prawnej wypowiadania 
stosunku pracy
Zarówno w Czechach, jak i w Polsce przyjmuje się bez za-
strzeżeń, że pracodawca jest uprawniony do wprowadzania
zmian organizacyjnych oraz że mogą one przy spełnieniu
przewidzianych prawem wymogów stanowić uzasadnioną
przyczynę rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
(zob. Liszcz, 2014, s. 155; Horecký, 2015, s. 336–337; wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej, da-
lej: TK RCz, z 8 kwietnia 1999 r., III ÚS 547/98). Porów-
nywane regulacje zawierają jednocześnie bardziej lub
mniej istotne różnice, które wraz z poglądami doktryny
i orzecznictwa przesądzają o różniącym się w obu krajach
zakresie ochrony prawnej interesów pracownika i praco-
dawcy. 

Zasadnicze różnice pojawiają się już na etapie porów-
nania podstawowej regulacji rozwiązywania umów o pra-
cę zawartej w § 48 i n. części drugiej czeskiego kodeksu
pracy, tj. ustawie nr 262/2006 Sb. Zákoník prace (dalej:
ZP), oraz w art. 30 i n. rozdziału II polskiego kodeksu
pracy, tj. ustawie z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(dalej: k.p.). 

Czeskie przepisy prawa pracy przewidują dla wszyst-
kich stosunków pracy, na jednakowych warunkach, moż-
liwość ich rozwiązania wyłącznie na mocy porozumienia
stron, za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika
lub pracodawcę, za natychmiastowym rozwiązaniem (bez
wypowiedzenia) oraz za rozwiązaniem bez wypowiedze-
nia w okresie próbnym (zob. § 48 ust. 1 ZP). Tym samym
w Czechach — w odróżnieniu od Polski — sposoby i wa-
runki rozwiązania stosunku pracy nie są uregulowane
w zależności od rodzaju umowy o pracę zawartej między
pracodawcą a pracownikiem, co wynika przede wszystkim
z faktu, że czeski ustawodawca nie wprowadził podziału
umów o pracę według przewidywanego okresu trwania
stosunku pracy. 

Każda umowa o pracę konstytuuje w Czechach stosu-
nek pracy „tej samej jakości”, który można rozwiązać
w jednym z przewidzianych w ZP trybów, chociaż aktywa-
cja niektórych z nich (a właściwie jednego) jest uwarun-
kowana odpowiednimi ustaleniami stron — o zastosowa-



niu okresu próbnego na początku stosunku pracy. Upływ
określonego w umowie o pracę czasu trwania stosunku
pracy nie jest postrzegany jako jego rozwiązanie, lecz wy-
gaśnięcie, przy czym ograniczenie okresu trwania zatrud-
nienia nie wyklucza rozwiązania stosunku pracy na ogól-
nych warunkach (zob. § 48 ust. 2 ZP). 

Zgodnie z powyższym, przepisy § 50 i n. ZP, regulujące
warunki rozwiązywania stosunku pracy za wypowiedze-
niem pracownika bądź pracodawcy, mają zastosowanie
do każdego stosunku pracy bez względu na to, czy strony
zawarły umowę na okres próbny czy określiły czas trwania
zatrudnienia. 

Porównywane podstawowe regulacje prawne wypowia-
dania stosunku pracy zawierają również inne mniej lub
bardziej zasadnicze różnice, np. w kwestii przewidzianych
skutków niedotrzymania obowiązkowej pisemnej formy
wypowiedzenia (w Polsce wadliwość oświadczenia woli,
zob. Liszcz, 2014, s. 148, w Czechach jej całkowita bez-
skuteczność — zob. § 50 ust. 1 ZP), bądź stosowanego
okresu wypowiedzenia (w Czechach ogólnie co najmniej
2 miesiące — § 51 ust. 1 ZP, w Polsce od 3 dni roboczych
do 3 miesięcy w zależności od rodzaju umowy i stażu pracy
— art. 34 i 36 k.p.). 

Zarówno ZP jak i k.p. nie warunkują wypowiedzenia
stosunku pracy obowiązkiem złożenia pracownikowi pro-
pozycji zatrudnienia na innym stanowisku pracy (zob. Mi-
trus, 2018, art. 45 k.p., teza 13; Štefko, 2018). 

Istotna różnica dotyczy unormowania przyczyny wypo-
wiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę, bo pracow-
nik w obu krajach zgodnie z obowiązującymi przepisami
może wypowiedzieć stosunek pracy bez podania powodu
lub bez jego wskazania w oświadczeniu woli (zob. § 50 
ust. 3 ZP oraz art. 30 § 4 k.p.; Mitrus, 2018, art. 30 k.p., te-
za 26). Wobec pracodawcy czeskie przepisy są jednak
bardziej rygorystyczny, ponieważ każde wypowiedzenie
pracownikowi stosunku pracy powinno zgodnie z § 50 
ust. 4 ZP zawierać wskazanie przyczyny rozwiązania sto-
sunku pracy, a w Polsce taki wymóg dotyczy co do zasady
tylko wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
(zob. art. 30 § 4 k.p.). 

Czeski pracodawca nie może również w myśl § 50 ust. 2
ZP podać innej przyczyny wypowiedzenia niż ta, która zo-
stała wprost wskazana w zamkniętym katalogu przyczyn
wypowiedzenia zawartym w § 52 ZP, podczas gdy polskie
przepisy nie ustanawiają katalogu przyczyn wypowiedze-
nia, pozostając przy wymogu, aby wypowiedzenie praco-
dawcy, jako zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę na
czas nieokreślony, zawierało przyczynę i było uzasadnio-
ne, co w przypadku złożenia odwołania przez pracownika
stanowi przedmiot badania sądu (zob. art. 45 ust. 1 k.p.; Mu-
szalski, 2019, część III.). 

Odrębną kwestią są wymogi dotyczące sposobu i formy
wskazywania przyczyny wypowiedzenia, które jednak
w tym miejscu pomijamy. 

Zarówno w Polsce jak i w Czechach obowiązuje regu-
ła, zgodnie z którą wadliwe (lecz skuteczne) wypowiedze-
nie stosunku pracy (np. niewskazujące przyczyny) powo-
duje przewidziane skutki, tj. prowadzi do definitywnego
zakończenia zatrudnienia, chyba że sąd na podstawie ter-

minowo złożonego odwołania pracownika orzeknie o nie-
ważności wypowiedzenia (zob. § 72 ZP, Drapál, 2018,
część I), względnie o jego bezskuteczności lub o przywró-
ceniu pracownika do pracy (zob. art. 44 i 45 k.p.; Wąż,
2020, art. 44 k.p., teza 1), co w Polsce możliwe jest jednak
co do zasady wyłącznie w przypadku umów zawartych na
czas nieokreślony (art. 45 i 50 k.p.). Zasadniczo różnią się
jednak terminy wniesienia odwołania do sądu. W Cze-
chach termin ten wynosi 2 miesiące liczone od dnia,
w którym stosunek pracy miał ulec rozwiązaniu, w Polsce
zaś jedynie 21 dni (a przed 2017 r. nawet 7 dni) liczonych
już od dnia doręczenia wypowiedzenia (zob. 
§ 72 ZP oraz art. 264 k.p.). 

Ustanowienie w ZP zamkniętego katalogu przyczyn
wypowiedzenia prowadzi w praktyce do tego, że czeskie
sądy pracy nie oceniają oddzielnie zgodności wypowie-
dzenia z przepisami prawa oraz jego zasadności (jako
klauzuli generalnej), która sprowadza się tu do subsump-
cji wskazanego w wypowiedzeniu (i potwierdzonego do-
wodami) stanu faktycznego pod jedną z liter § 52 ZP,
a więc do oceny zaistnienia bardziej lub mniej otwarcie
konstruowanej hipotezy norm prawnych ustanawiających
powody wypowiedzenia stosunku pracy. Stan ten ogranicza
w pewnym stopniu „prawotwórcze” kompetencje czeskich
sądów w porównaniu z sądami polskimi, które same
w orzecznictwie utworzyły (i nadal tworzą) swego rodzaju
„katalog” możliwych przyczyn wypowiedzenia, których za-
istnienie i zastosowanie można uznać za uzasadniające jed-
nostronne rozwiązanie stosunku pracy (zob. np. uchwałę
Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., sygn. III PZP
10/85). Wychodzą przy tym z założenia, że wypowiedzenie
pozostaje zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę
(co budzi niekiedy wątpliwości w doktrynie — zob. Sob-
czyk, 2017). 

Oba podejścia mają swoje wady i zalety, oscylujące 
pomiędzy pewnością prawną stron stosunku pracy i moż-
liwością sprawiedliwej indywidualnej oceny każdego przy-
padku wypowiedzenia umowy o pracę. Nie przeszkodziły
one przy tym ani czeskim, ani polskim sądom w konstru-
owaniu daleko idących wniosków w orzecznictwie, wpły-
wających w efekcie na realny zakres ochrony interesów
pracownika i pracodawcy przy wypowiadaniu stosunku
pracy z przyczyn organizacyjnych w większym stopniu niż
samo brzmienie przepisów prawa. 

Nie można jednak nie zauważyć, że wskazane różnice
na etapie podstawowego unormowania przyczyn i zasad-
ności wypowiedzenia przekładają się na konstrukcję re-
gulacji powiązanych z nimi narzędzi ochronnych, takich
jak odprawa czy ochrona szczególna, która w Czechach
jest oparta w dużym stopniu o konkretne przyczyny wypo-
wiedzenia z katalogu ustawowego. W Polsce takie podej-
ście nie jest możliwe z powodu nieskatalogowania przy-
czyn wypowiedzenia w obowiązujących przepisach. 

Zmiany organizacyjne

W obu analizowanych krajach przyjmuje się, iż podstawo-
wym warunkiem wypowiedzenia z przyczyn organizacyj-
nych jest zaistnienie zmiany organizacyjnej, najczęściej
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o charakterze wewnątrzzakładowym, pozostającym w wy-
łącznej sferze decyzyjnej pracodawcy bądź niekiedy rów-
nież narzuconej przez nadrzędny lub inny organ publicz-
ny (np. sąd upadłościowy). 

Ogólnie rzecz biorąc, za zmiany organizacyjne uważa
się wszystkie okoliczności natury organizacyjno-technicz-
nej, technologicznej, ekonomicznej bądź innej, mające
wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej lub in-
nej działalności pracodawcy, dla której zatrudnia on pra-
cowników (zob. Ptáček, 2019, teza 10). 

Należy podkreślić, że sądy obu krajów przedstawiły po-
dobne wnioski dotyczące granic badania zaistnienia zmiany
organizacyjnej i decyzji o jej podjęciu. Wnioski te wycho-
dzą z podstawowego założenia, że organizacja działalności
oraz struktury zakładu pracy należy do autonomii zarząd-
czej pracodawcy i że proces jej przeprowadzania nie został
wprost uregulowany w przepisach o wypowiadaniu sto-
sunku pracy (zob. Kurzych, 2013; Ptáček, 2019, 
teza 30). 

Wobec tego zmiana organizacyjna nie jest postrzegana
jako czynność prawna, ale jako warunek zaistnienia przy-
czyny wypowiedzenia w formie okoliczności faktycznej,
niemożliwej do oceny pod kątem ważności. Sąd może
więc wyłącznie badać, czy zmiana organizacyjna została
faktycznie dokonana (zob. np. orzeczenie polskiego Sądu
Najwyższego, dalej: SN, z 12 stycznia 2012 r., sygn. II PK
83/11), w tym również czy decyzja o jej dokonaniu zosta-
ła podjęta przez osobę lub organ do tego uprawniony
(zob. np. orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Cze-
skiej, dalej: SN RCz, z 16 listopada 2015 r., sygn. 21 Cdo
1494/2014). Wady w procesie wprowadzenia zmian rzad-
ko jednak powodują wniosek o ich faktycznym niezaist-
nieniu (zob. np. orzeczenie SN RCz z 11 kwietnia 2002 r.,
sygn. 21 Cdo 1105/2001; Kurzych, 2013; orzeczenie SN
z 2 grudnia 2012, sygn. III PK 28/10). 

Przepisy obowiązujące w Czechach i w Polsce nie sta-
wiają pracodawcy wymogu podjęcia decyzji o zmianie 
organizacyjnej w formie pisemnej ani jej uprzedniego for-
malnego poświadczenia przez wprowadzenie do regula-
minu organizacyjnego (zob. orzeczenie SN z 20 paździer-
nika 1998 r., sygn. I PKN 393/98; Ptáček, 2019, teza 26). 

Porównywane regulacje różnią się częściowo w podej-
ściu do badania zasadności i celów wprowadzenia zmian
organizacyjnych, o czym będzie mowa niżej. 

Regulacja stosowania organizacyjnych 
przyczyn wypowiedzenia
stosunku pracy w Czechach
Katalog przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy przez
pracodawcę zawarty w § 52 ZP ustanawia osiem powo-
dów (lit. a–h), z których zmian organizacyjnych zachodzą-
cych u pracodawcy dotyczą pierwsze trzy: a) likwidacja
pracodawcy bądź jego części, b) przeniesienie pracodaw-
cy lub jego części oraz c) zbędność stanowiska pracy
w związku z decyzją pracodawcy bądź uprawnionego or-
ganu o zmianie jego zadań, wyposażenia technicznego,
o obniżeniu stanu zatrudnienia w celu podwyższenia
efektywności pracy lub o innych zmianach organizacyj-

nych1. Wypowiedzenie z tej ostatniej przyczyny określa
się jako „wypowiedzenie na skutek zbędności” i obecnie
stanowi ono — jak mozna sądzić — najczęściej spotykaną
w praktyce podstawę rozwiązania stosunku pracy przez
pracodawców w Czechach (zob. Fetter, 2015). 

Hipotezy zawarte w przepisach § 52 lit. a–c ZP różnią
się ze względu na charakter podejmowanych zmian orga-
nizacyjnych i ich konsekwencje pod kątem wpływu na
możliwość dalszego dostarczania pracownikowi umówio-
nej pracy. 

W razie likwidacji zakładu pracy bądź jego części
pracodawca traci możliwość dalszego zatrudniania pra-
cownika, traci bowiem (obiektywnie) możliwość dostar-
czania umówionej pracy całkowicie albo przynajmniej
w zlikwidowanej części zakładu, w której pracownik do-
tychczas świadczył pracę. 

Przy przeniesieniu pracodawca jest nadal w stanie
dostarczać pracownikowi pracę uzgodnionego rodzaju,
lecz traci możliwość jej dostarczenia w uzgodnionym
miejscu, i to wyłącznie z powodu przeniesienia zakładu
pracy bądź jego części poza obszar świadczenia pracy
uzgodniony w umowie o pracę. 

Wreszcie, przy wypowiedzeniu z powodu zbędności
stanowiska pracy przyjmuje się, że pracodawca po prze-
prowadzeniu zmiany organizacyjnej obiektywnie może
(co do zasady) nadal dostarczać pracownikowi pracę
zgodnie z umówionymi warunkami, lecz praca danego ro-
dzaju przestaje być dla pracodawcy w ogóle bądź w do-
tychczasowym zakresie potrzebna — stanowisko pracow-
nika staje się w związku z przeprowadzoną zmianą zbęd-
ne (zob. orzeczenie SN RCz z 26 czerwca 2019 r., sygn. 21
Cdo 864/2019). 

Z powyższych względów w doktrynie prawa pracy dla
likwidacji oraz przeniesienia pracodawcy używa się nie-
kiedy oznaczenia „duże zmiany organizacyjne”, a reszta
zmian organizacyjnych w trybie § 52 lit. c ZP jest nazywa-
na „małymi zmianami organizacyjnymi” (zob. Štefko,
2018). Różnice te prowadzą do znacznych rozbieżności
konstrukcji warunków zastosowania poszczególnych po-
wodów wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych w ZP
oraz orzecznictwie SN RCz. 

Mówiąc konkretniej, warunkami zaistnienia przyczyn
wypowiedzenia uregulowanych w § 52 lit. a i b ZP są:
zmiany organizacyjne w postaci likwidacji albo przenie-
sienia pracodawcy bądź jego części, brak możliwości do-
starczania pracownikowi pracy uzgodnionego rodzaju
i/lub w uzgodnionym miejscu oraz związek przyczynowo-
-skutkowy między zmianą organizacyjną i brakiem możli-
wości dostarczania pracy. Konstrukcja podanych wyżej
powodów wypowiedzeń z przyczyn organizacyjnych nie
przewiduje jednak możliwości badania ww. zmian pod ką-
tem ich zasadności ani faktycznych celów, dla których zo-
stały przez pracodawcę przeprowadzone, o czym będzie
jeszcze mowa. 

Określenie pojęcia „przeniesienie pracodawcy” nie
budzi w praktyce i orzecznictwie wątpliwości ani kontro-
wersji. Inaczej jest jednak z „likwidacją”, którą ogólnie
można określić jako całkowite ustanie działalności praco-
dawcy bądź jego części, które nie jest jednoznaczne
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z utratą podmiotowości prawnej pracodawcy. I tak likwi-
dacją będzie np. całkowite zakończenie dotychczasowej
działalności gospodarczej pracodawcy bez jego wykreśle-
nia z rejestru przedsiębiorców. Likwidacji nie stanowi na-
tomiast np. długoterminowe ograniczanie działalności
pracodawcy (zob. orzeczenie SN RCz z 23 lutego 2010 r.,
sygn. 21 Cdo 191/2009), przerwanie działalności części za-
kładu pracy bez jej definitywnego zakończenia (zob. orze-
czenie SN RCz z 27 sierpnia 2013 r., sygn. 21 Cdo
2296/2012) ani restrukturyzacja zakładu pracy w wyniku
przeniesienia nadal wykonywanych czynności do innej
jednostki organizacyjnej w strukturze pracodawcy (zob.
np. orzeczenie SN RCz z 20 września 2006 r., sygn. 21
Cdo 3133/2005). Samo ogłoszenie upadłości lub likwida-
cji pracodawcy również nie stanowi automatycznie powo-
du wypowiedzenia zgodnie z § 52 lit. a ZP, ponieważ nie
musi być samo w sobie związane z faktycznym zakończe-
niem działalności pracodawcy bądź jego części (zob.
Ptáček, 2019, teza 12). 

W praktyce najwięcej wątpliwości wywołuje pojęcie
„części pracodawcy”, gdyż pracodawcy posługują nim
przy zwolnieniach pracowników znacznie częściej aniżeli
likwidacją całego zakładu pracy. W orzecznictwie SN
RCz w sposób utrwalony przyjmuje się, że część praco-
dawcy tworzy jednostka organizacyjna zakładu, za po-
średnictwem której pracodawca prowadzi gospodarczą
lub inną działalność, stanowiąca z punktu widzenia zakre-
su swych działań w strukturze zakładu pracy element
względnie niezależny (zob. orzeczenie SN RCz z 6 kwiet-
nia 1996 r., sygn. 2 Cdon 1053/96). 

Część zakładu charakteryzuje się wyodrębnionymi
środkami (lokalami, maszynami, narzędziami itp.) prze-
znaczonymi do prowadzenia działalności pracodawcy,
jest z reguły wpisana w odpowiednim rejestrze bądź wy-
mieniona w regulaminie organizacyjnym pracodawcy,
a na jej czele co do zasady stoi pracownik pełniący funk-
cję kierownika zakładu (zob. np. orzeczenie SN RCz
z 6 maja 1997 r., sygn. 2 Cdon 1053/96). Części zakładu
nie można więc w sposób mechaniczny utożsamiać wy-
łącznie z zespołem (grupą) pracowników w niej działają-
cych, która stanowi jedynie jej element osobowy, toteż
przyjęcie zmiany organizacyjnej prowadzącej do zwolnie-
nia całej kadry pracowniczej określonego działu nie jest
automatycznie równoznaczne z likwidacją części praco-
dawcy (zob. orzeczenie SN RCz z 7 kwietnia 2011 r., sygn.
21 Cdo 279/2010). 

Przy pewnym stopniu uogólnienia można przyjąć, że
częścią zakładu będzie np. jego oddział, warsztat lub dział
(zob. Ptáček, 2019, teza 16), niezależnie od tego, czy
współtworzy go pod względem osobowym tysiąc, dziesię-
ciu czy nawet (wyjątkowo) jeden pracownik. 

Przeniesienie lub likwidacja pracodawcy jest powodem
wypowiedzenia wyłącznie w przypadku, gdy pozostaje
w związku przyczynowo-skutkowym z utratą możliwości
dostarczania zwalnianym pracownikom pracy uzgodnio-
nego rodzaju w uzgodnionym miejscu. I tak likwidacja ca-
łej sieci sklepów detalicznych w Republice Czeskiej u pra-
codawcy zajmującego się produkcją oraz sprzedażą
odzieży roboczej na terenie Czech i Słowacji stanowi,

ogólnie rzecz biorąc, powód wypowiedzenia zgodnie 
z § 52 lit. a ZP w stosunku do sprzedawców zatrudnionych
w poszczególnych likwidowanych sklepach. Wypowiedze-
nie z powodu likwidacji pracodawcy nie jest jednak moż-
liwe w stosunku do pracownika zatrudnionego na stano-
wisku „retail manager dla Czech i Słowacji”, zarządzają-
cego całą siecią sklepów detalicznych pracodawcy, której
słowacka część nie została zlikwidowana. Ta okoliczność
świadczy bowiem o możliwości zatrudniania danego pra-
cownika po dokonaniu zmiany organizacyjnej; pracodaw-
ca może więc co najwyżej zwolnić go w trybie małych
zmian organizacyjnych, zgodnie z § 52 lit. c ZP. 

Brak możliwości oceniania dużych zmian organizacyj-
nych pod kątem ich zasadności i faktycznych celów
sprawia, że zasadniczo nie będzie w postępowaniu sądo-
wym skuteczna obrona pracownika opierająca się na ar-
gumencie nadużycia prawa przez pracodawcę, np. przez
likwidację części zakładu pracy wyłącznie po to, by usu-
nąć niewygodnego pracownika. Obrona taka mogłaby
być skuteczna jedynie wyjątkowo, gdyby miały miejsce
tak rażące okoliczności, w świetle których zmianę organi-
zacyjną należałoby uznać za nadużywającą uprawnienia
pracodawcy do zarządzania zakładem pracy kosztem
pracownika świadczącego pracę w likwidowanej części
zakładu, tj. gdyby rozwiązanie stosunku pracy było nie-
proporcjonalne surową karą w porównaniu z przewidzia-
nymi korzyściami przeprowadzonej zmiany organizacyj-
nej dla efektywności pracy bądź wyników gospodarczych
pracodawcy (zob. cyt. orzeczenie SN RCz 21 Cdo
864/2019). 

Wytyczone granice badania dużych zmian organizacyj-
nych i zwolnień dokonywanych na ich podstawie chronią
więc w efekcie bardziej interesy pracodawcy i jego prawo
do prowadzenia działalności gospodarczej, realizowane
poprzez dokonywanie zasadniczych (dużych) zmian
struktury zakładu pracy i zmiany miejsca jego siedziby,
aniżeli prawo pracownika do stabilności zatrudniania. In-
teres pracownika może przeważyć jedynie w przypadku
zaistnienia (oraz udowodnienia!) ważnych okoliczności
świadczących o nadużyciu prawa przez pracodawcę, co —
jak dotychczas — nie zostało stwierdzone w orzecznictwie
SN RCz w żadnym z ocenianych przypadków. Potwierdza
to również fakt, iż przy wypowiadaniu stosunku pracy
zgodnie z § 52 lit. a i b ZP żadnej grupie pracowników nie
przysługuje szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
(więcej na ten temat w drugiej części artykułu). 

Inaczej jest w przypadku małych zmian organizacyj-
nych, gdyż przepis § 52 lit. c ZP ustanawia jako przyczynę
wypowiedzenia zbędność stanowiska pracownika powsta-
łą w związku z decyzją pracodawcy (bądź innego organu)
o zmianie organizacyjnej, uściślając, iż chodzi o decyzję
o zmianie jego zadań, wyposażenia technicznego, o obni-
żeniu stanu zatrudnienia w celu podwyższenia efektywno-
ści pracy lub o innych zmianach organizacyjnych. Zgod-
nie z utrwalonym orzecznictwem SN RCz oznacza to, że
warunkiem zgodności z prawem wypowiedzenia stosunku
pracy na podstawie § 52 lit. c ZP jest nie tylko zaistniała
zmiana organizacyjna, pozostająca w związku przyczynowo-
-skutkowym ze zbędnością stanowiska zwalnianego pra-
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cownika, ale również przewidziany przez prawo cel pod-
jęcia owej zmiany, do którego musi ona faktycznie —
w zamyśle pracodawcy — od początku prowadzić. 

Przepis § 52 lit. c ZP obejmuje wszystkie zachodzące
u pracodawcy zmiany organizacyjne w wyżej opisanym ro-
zumieniu, które nie mają charakteru likwidacji lub prze-
niesienia zakładu pracy bądź jego części. W praktyce naj-
częściej przybierają one formę likwidacji stanowiska pracy
(jedynego lub jednego z kilku), ale także różnego rodza-
ju restrukturyzacji, połączeń czy podziału stanowisk 
pracy itp. 

Zmiana powinna prowadzić w efekcie do tego, że sta-
nowisko jest zbędne, co oznacza zupełny bądź częściowy
brak zapotrzebowania na dalsze świadczenie pracy
uzgodnionego rodzaju. Zbędność stanowiska oceniana
jest więc pod kątem zakresu czynności pracy wykonywa-
nej przez pracownika. Nawet częściowy brak zapotrzebo-
wania daje przy tym podstawę do uznania stanowiska pra-
cownika za zbędne2. SN RCz przyjął w tej materii daleko
idące wnioski, uznając przykładowo za zbędne stanowi-
sko pracy nauczyciela, który po podjęciu decyzji szkoły
o zmniejszeniu kosztów i stanu zatrudnienia, przez obni-
żenie tygodniowego wymiaru czasu pracy wybranych na-
uczycieli o zaledwie 1,5 godziny, odmówił zawarcia poro-
zumienia o zmianie wymiaru czasu pracy3 (orzeczenie SN
RCz z 20 listopada 2014 r., sygn. 21 Cdo 4442/2013). 

Jeżeli skutki decyzji organizacyjnej dotyczą potencjo-
nalnie większej grupy pracowników, o doborze konkret-
nej osoby do zwolnienia decyduje wyłącznie (i obowiąz-
kowo — zob. orzeczenie SN RCz z 30 października 1984 r.,
sygn. 5 Cz 30/84) pracodawca. Powinien on przy tym w ra-
mach doboru osób do zwolnienia zastosować przyjęte
wcześniej kryteria (zob. Štefko, 2018), jednak możliwość
badania ich faktycznego przyjęcia, zasadności oraz
uwzględnienia pozostaje istotnie ograniczona w związku
z utrwalonym poglądem SN RCz, że decyzja pracodawcy
o doborze pracownika do zwolnienia leży poza granicami
możliwej oceny wypowiedzenia przez sąd (zob. np. orze-
czenie SN RCz z 25. sierpnia 1998 r., sygn. 21 Cdo
1130/97; Ptáček, 2019, teza 31). 

Kryteria doboru osób do zwolnienia z powodu zbędne-
go stanowiska nie są więc postrzegane jako integralna
część przyczyny wypowiedzenia objętej § 52 lit. c ZP, co
oznacza między innymi, że pracodawca nie jest zobowią-
zany w jakikolwiek sposób zaznajamiać z nimi zwalniane-
go pracownika. Ten z doręczonego wypowiedzenia może
bez uszczerbku dla prawidłowości owej czynności praw-
nej dowiedzieć się nawet tylko tyle, że jego stanowisko
stało się zbędne „w związku z decyzją pracodawcy z dnia
XY, podjętej w celu optymalizacji i zwiększenia efektyw-
ności struktury organizacyjnej i obniżenia stanu zatrud-
nienia dla podwyższenia efektywności pracy” (zob. np.
orzeczenie SN RCz z 26 września 2012 r., sygn. 21 Cdo
1520/2011). Zastosowane kryteria doboru, jeżeli w ogóle
zostały przyjęte przez pracodawcę, mogą zatem pozostać
dla czeskiego pracownika nieujawnione. 

Jednakże w związku z interwencją Trybunału Konsty-
tucyjnego Republiki Czeskiej (TK RCz) z 2008 r. należy
uzupełnić powyższe, wypracowane w orzecznictwie wnio-

ski, o ważny element, a mianowicie że decyzja pracodaw-
cy, nawet jeżeli nie została oparta o wprost wskazane kry-
teria, nie może stanowić dyskryminacji pracownika4, np.
przez jej podjęcie wyłącznie na podstawie kryterium wieku
(zob. wyrok TK RCz z 30. kwietnia 2009 r., sygn. II. ÚS
1609/2009). Obrona przed wypowiedzeniem dokonanym
z powodu zbędności stanowiska przez zarzut naruszenia
zasady równego traktowania, bez jednoczesnego stoso-
wania wymogu wskazywania i aplikowania „neutral-
nych” kryteriów doboru do zwolnienia, pozostaje jednak
słabo wykorzystywana i efektywna, co potwierdzają rów-
nież inne okoliczności, przede wszystkim utrzymany
w orzecznictwie wniosek o braku możliwości oceniania
decyzji pracodawcy przez sąd (nawet w przypadku wnie-
sienia zarzutu dyskryminacji przez pracownika — zob.
wyrok SN RCz z 28 lutego 2012 r., sygn. 21 Cdo
4574/2010; Tomšej, 2019). Problematyczne jest także
wykazanie zamiaru dyskryminacyjnego pracodawcy
(zob. Štefko, 2018). Posługując się przykładowo dyskry-
minacją ze względu na wiek, Rzecznik Praw Obywatel-
skich Republiki Czeskiej w analizie przeprowadzonej
w latach 2014–2015 zidentyfikował 9 sporów sądowych
z wniesionym zarzutem dyskryminacji  ze względu na
wiek przy wypowiadaniu stosunku pracy z powodu zbęd-
ności stanowiska pracy. Okazało się, że tylko w dwóch
przypadkach spory te zakończyły się sukcesem pracow-
ników (zob. Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki
Czeskiej, 2015, oddział IV. 1.1). 

Większe szanse na efektywną obronę pracownika
przed wypowiedzeniem wiążą się ze wspomnianym wyżej
wnioskiem, iż integralną część przyczyny wypowiedzenia
zgodnie z § 52 lit. c ZP tworzy również przewidziany
przez prawo faktyczny cel przeprowadzenia zmiany orga-
nizacyjnej — z jej wykorzystaniem pracodawca może „je-
dynie” regulować liczbę pracowników i ich skład pod
względem kwalifikacji w taki sposób, aby zatrudniał tylko
tylu pracowników i w takim składzie kwalifikacyjnym,
w jakim odpowiada to jego potrzebom. Jeżeli więc praco-
dawca podjął zmianę organizacyjną nie z motywacją do-
stosowania struktury i liczby pracowników do swoich po-
trzeb związanych z wykonywaną działalnością, ale np. w celu
usunięcia niewygodnego pracownika (np. aktywnego pod
względem krytyki pracodawcy), taką zmianę uznaje się za po-
zorną, a w konsekwencji za faktycznie niezaistniałą (zob.
orzeczenie SN RCz z 27 kwietnia 2004 r., sygn. 21 Cdo
2204/2003). Ten sam skutek wiąże się ze zmianą organiza-
cyjną, którą pracodawca zastosował w celu obejścia zasto-
sowania innej przyczyny wypowiedzenia z katalogu usta-
nowionego w § 52 ZP5. 

Przy ocenie zamierzonych celów przeprowadzanej
zmiany organizacyjnej sąd bada czynności pracodawcy
w ich całościowym kontekście i logicznych powiązaniach.
O pozorności zmiany organizacyjnej może świadczyć np.
zatrudnienie innej osoby na stanowisku zajmowanym
przez zwalnianego pracownika bądź podobnym (zob. np.
orzeczenie SN RCz z 19 grudnia 2017 r., sygn. 21 Cdo
2702/2011), wcześniejsze niepotrzebne podwyższenie sta-
nu zatrudnienia w celu utworzenia podstaw do likwidacji
stanowiska pracy i zwolnienia niewygodnego pracownika
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(zob. orzeczenie SN RCz z 27 kwietnia 2004 r., sygn. 21
Cdo 2204/2003) itp. 

Wskazane wyżej wnioski orzecznicze dowodzą, że w ra-
mach badania wypowiedzeń z powodu zbędności stanowi-
ska sądy posługują się kategoriami naruszenia dobrych oby-
czajów oraz nadużycia prawa zasadniczo w szerszym zakre-
sie niż ma to miejsce w przypadku stosowania dużych zmian
organizacyjnych. Czynią tak zwłaszcza niejako pośrednio
przez uznanie zgodnego z prawem zamiaru pracodawcy za
element składowy hipotezy normy prawnej zawartej w §
52 lit. c ZP (zob. orzeczenie SN RCz z 26 czerwca 2019 r.,
sygn. 21 Cdo 4568/2017). Nie zmienia to jednak faktu, że
pracownik przy przygotowaniu obrony ma małe pole ma-
newru ze względu na duży deficyt informacyjny po jego
stronie, a także iż w praktyce badanie faktycznych zamia-
rów pracodawcy przy wprowadzaniu zmian organizacyj-
nych często jest dla sądu nie lada wyzwaniem. 

Zasadności, z punktu widzenia przewidzianych przez
prawo celów podjęcia zmiany organizacyjnej, nie można
jednak mylić z jej „menedżerską słusznością”, która nie
podlega badaniu sądu. Inaczej mówiąc, prawo pracodaw-
cy do zarządzania zakładem pracy i prowadzenia polityki
kadrowej obejmuje również prawo do dokonywania złych
i niepotrzebnych decyzji organizacyjnych, jeżeli towarzy-
szy im przewidziany przez prawo zamiar pracodawcy, aby
dostosować strukturę zakładu pracy do jego potrzeb. 

Ze względu na wymagany związek przyczynowo-skutko-
wy między zmianą organizacyjną a zbędnością stanowiska
należy podkreslić, że zgodnie z orzecznictwem SN RCz
w momencie doręczenia pracownikowi wypowiedzenia
decyzja o zmianie organizacyjnej nie musi być jeszcze
skuteczna, jednak jej skuteczność (i idąca za nią zbędność
stanowiska) musi nastąpić nie później niż w dniu rozwią-
zania stosunku pracy (upływu okresu wypowiedzenia),
inaczej wypowiedzenie jest wadliwe (zob. orzeczenie SN
RCz z 29 czerwca 1998 r., sygn. 21 Cdon 1797/97). 

Jak już wyżej wspomniano, zbędność stanowiska, o któ-
rej mowa w § 52 lit. c ZP, prawdopodobnie stanowi najczę-
ściej spotykaną w praktyce podstawę wypowiedzenia sto-
sunku pracy ze strony pracodawcy. Można nawet stwier-
dzić, iż mamy tutaj do czynienia z pewną „rezydualną kate-

gorią wypowiedzeń”, używaną przez pracodawców w przy-
padkach, gdy zastosowanie innej przyczyny wypowiedzenia
jest przez nich postrzegane jako mniej bezpieczne lub
mniej wygodne, np. z powodu bardziej wymagających wa-
runków co do zgodności wypowiedzenia z prawem. 

Wydaje się przy tym, że przedstawioną rolę małej
zmiany organizacyjnej jako „najprostszej w użyciu przy-
czyny wypowiedzenia” akceptują również czeskie sądy
(włącznie z SN RCz), które w swoim orzecznictwie
przyjmują wykładnię faworyzującą interesy pracodawcy,
reprezentowaną zwłaszcza przez utrwalony wniosek
o braku możliwości oceny przez sąd decyzji pracodawcy
w zakresie doboru pracowników do zwolnienia. 

Przedstawione wnioski orzecznicze można postrzegać
jako logiczne rozwiązanie, które w czeskim restrykcyjnym
środowisku regulacji prawnej wypowiadania stosunku pra-
cy umożliwia pracodawcy, chociaż przy zastosowaniu tej
jednej przyczyny, regulować w sposób stosunkowo ela-
styczny skład swojej kadry pracowniczej, ale również jako
drzwi niebezpiecznie otwarte na potencjonalną dyskrymi-
nację pracowników oraz na ich zwalnianie z innych,
czasem nie do końca uczciwych pobudek pracodawcy
(zob. Štefko, 2018; Tomšej, 2019), co na pewno nie było
przewidzianym celem wprowadzenia tej regulacji przez
ustawodawcę. 

Podsumowanie części pierwszej

Przedstawieniem czeskiej regulacji prawnej stosowa-
nia przyczyn organizacyjnych definitywnego wypowiedze-
nia stosunku pracy zakończyliśmy pierwszą część artyku-
łu. Czytelnik zaznajomiony z polskimi przepisami prawa
pracy na pewno dostrzegł już na tym etapie mniej lub bar-
dziej istotne różnice czeskich i polskich regulacji, których
dokładną identyfikacją oraz analizą zajmujemy się w dru-
giej części artykułu. Będzie ona zawierać również porów-
nanie socjalnoprawnych narzędzi ochrony pracownika, co
pozwoli na przedstawienie pełniejszego obrazu zakresu
ochrony interesów pracownika i pracodawcy przy wypo-
wiadaniu stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
w obu krajach. 
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Przypisy/Notes
1 Dalszymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy ze strony pracodawcy są: d) długotrwała niezdolność zdrowotna pracownika do pracy z przy-

czyn związanych z wykonywaniem pracy (wypadek przy pracy, choroba zawodowa itp.), poświadczona orzeczeniem lekarskim lekarza medycyny pra-

cy bądź decyzją odpowiedniego organu; e) długotrwała niezdolność zdrowotna pracownika do pracy z przyczyn niezwiązanych z wykonywaniem pra-

cy, również poświadczona w wyżej wskazanej formie; f) niespełnianie przez pracownika wymogów prawnych bądź wymagań pracodawcy dotyczących

wykonywanej pracy (również w sposób niezawiniony przez pracownika), wraz ze specjalną kategorią niezadowalających wyników pracy, jeżeli pracow-

nik został bezskutecznie wezwany do naprawienia niezadowalających wyników w ostatnich 12 miesiącach; e) zaistnienie powodów do natychmiasto-

wego rozwiązania stosunku pracy (zwłaszcza szczególnie rażącego naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych — zob. § 55 ZP), poważ-

ne naruszenie obowiązków pracowniczych oraz systematyczne mniej istotne naruszanie obowiązków pracowniczych, tu jeżeli pracownik został pisem-

nie powiadomiony o możliwości zwolnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy; h) szczególnie rażące naruszenie specjalnych obowiązków pracownika

w pierwszych 14 dniach jego czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, w którym to okresie pracownikowi przysługuje od pracodawcy zgod-

nie z § 192 ZP kompensacja utraty wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. 
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2 Za niepotrzebne, a więc za zbędne, nie można natomiast uznać stanowiska pracownika, który w związku ze zmianą organizacyjną skutkującą więk-

szym zapotrzebowaniem na uzgodnioną pracę odmówił zawarcia porozumienia o zmianie wymiaru czasu pracy na pełny etat (zob. orzeczenie SN RCz

z 22 marca 2017 r., sygn. 21 Cdo 4485/2016). 
3 W Czechach pracodawcy nie przysługuje prawo do zmiany stosunku pracy poprzez wypowiedzenie pracownikowi warunków płacy i pracy. 
4 Obowiązek równego traktowania pracowników oraz zakaz ich dyskyrimacji został na poziomie ustawowym uregulowany w § 16 ZP oraz w ustawie

nr 198/2009 Sb. Antidiskriminaèní zákon — Ustawa antydyskryminacyjna. 
5 Najczęściej długotrwałej niezdolności zdrowotnej spowodowanej wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową, z której zastosowaniem wiąże się

zgodnie z § 67 ust. 2 ZP obowiązek wypłacenia odprawy w wysokości co najmniej 12 średnich wynagrodzeń miesięcznych (zob. orzeczenie SN RCz

z 31 sierpnia 2012 r., sygn. 21 Cdo 2702/2011).
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