
Uwagi wstępne

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę, pracodawca ten staje się z mocy prawa stro-
ną w dotychczasowych stosunkach pracy. Wyjątek dotyczy
pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umo-
wa o pracę (art. 231 § 5 k.p.). Przekształcenie stosunku
pracy po stronie podmiotowej następuje „automatycz-
nie”. Przejęty pracownik zachowuje prawa i obowiązki
wynikające ze stosunku pracy, które zostały nabyte u po-
przedniego pracodawcy. Z kolei nowy pracodawca przej-
muje prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy do-
tychczasowego pracodawcy (zob. Liszcz, 2014, 

s. 113). Ochrona przewidziana w art. 231 § 1 k.p. ma za-
stosowanie tylko do tych osób, które są pracownikami
w dniu przejścia całego lub tylko tej części zakładu pracy,
która jest przejmowana przez nowego pracodawcę (wy-
rok SN z 30 września 2009 r., II PK 86/2009, LexPolonica
nr 2243190, wyrok SN 1 października 1997 r., I PKN
296/97, LexPolonica nr 328735). Jednakże dopuszczalne
jest rozwiązanie stosunku pracy zarówno przez dotych-
czasowego jak i nowego pracodawcę z pracownikami za-
trudnionymi w zakładzie objętym transferem, ale z innych
przyczyn niż przejście zakładu pracy lub jego części na in-
nego pracodawcę. Nie ulega wątpliwości, że w tym przy-
padku wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę za-
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Streszczenie Celem artykułu jest analiza znamion strony przedmiotowej wykroczenia stypizowanego w art. 281 pkt
3 k.p. W przypadku wystąpienia konstrukcji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
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wskazaniu przyczyny wypowiedzenia, która na drodze postępowania sądowego okaże się bezzasadna, lub
podania przyczyny, która jest nieuzasadniona w świetle art. 231 § 6 k.p. Zarówno dotychczasowy jak i nowy
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item 3 of the labor code covers behaviors which indicate the reason for termination that in the course of trial
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employment contracts. Such changes can be made in the course of an alternating agreement or alternating
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wartej na czas nieokreślony musi być uzasadnione (w tym
znaczeniu, że musi istnieć rzeczywista i uzasadniona przy-
czyna tego wypowiedzenia). 

W kodeksie pracy zostały określone reguły rozwiąza-
nia stosunku pracy, po to by chronić pracownika przed
niezgodnym z przepisami prawa lub nieuzasadnionym
rozwiązaniem stosunku pracy. Niekiedy występują sytua-
cje, gdy pracodawca jako ekonomicznie silniejsza strona
stosunku pracy narusza prawa pracownika w zakresie roz-
wiązania stosunku pracy chcąc doprowadzić do jak naj-
szybszego jego zwolnienia albo wyłączenia zastosowania
przepisu art. 231 k.p. kiedy dochodzi do transferu zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę. Jeżeli środki
ochrony zagwarantowane przez ustawodawcę w kodeksie
pracy są niewystarczające, to w najpoważniejszych przy-
padkach pracodawca może ponieść odpowiedzialność
przewidzianą w kodeksie karnym lub na podstawie innych
przepisów o charakterze penalnym. 

Wykroczenie z art. 281 pkt 3 k.p. 

Analizując zagadnienie odpowiedzialności karnej praco-
dawcy w szerokim znaczeniu, obejmującym również wykro-
czenia, w przypadku niezgodnego z przepisami prawa pra-
cy rozwiązania umowy o pracę przede wszystkim należy
zbadać możliwość zastosowania sankcji przewidzianej
w art. 281 pkt 3 k.p. Przepis ten chroni prawo pracownika
do trwałości stosunku pracy przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem go bez wypowiedzenia z rażącym narusze-
niem przepisów prawa pracy. Ustawodawca nie objął pena-
lizacją trybów rozwiązania umownego stosunku pracy, do
którego dochodzi w wyniku porozumienia stron, z upły-
wem czasu, na który był zawarty, ani sytuacji kiedy narusze-
nie przepisów prawa pracy przy dokonywaniu wypowiedze-
nia stosunku pracy lub jego rozwiązaniu bez wypowiedze-
nia nie jest rażące. Jest to wykroczenie formalne, a więc dla
jego wystąpienia nie ma też znaczenia określony skutek,
np. poniesienie szkody przez pracownika. Może być popeł-
nione zarówno przez działanie jak i zaniechanie, gdyż jest
to uzależnione od naruszenia konkretnego przepisu. 

Pierwsza postać wykroczenia stypizowana w art. 281
pkt 3 k.p. polega na wypowiedzeniu stosunku pracy z ra-
żącym naruszeniem przepisów prawa pracy. Wypowie-
dzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku
pracy złożonym drugiej stronie, a więc jednostronną czyn-
nością prawną, która ma na celu rozwiązanie stosunku
pracy po upływie pewnego czasu, zwanego okresem wy-
powiedzenia (zob. Liszcz, s. 147) 

Przyczyna wypowiedzenia 

W aspekcie analizowanej konstrukcji przejścia zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę istotne zna-
czenie ma zbadanie, czy typizacja wykroczenia z art. 281
pkt 3 k.p. obejmuje zachowania polegające na wskazaniu
przyczyny wypowiedzenia, która na drodze postępowania
sądowego okaże się nieprawdziwa, lub podania przyczy-
ny, która jest nieuzasadniona w świetle art. 231

§ 6 k.p. Konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego czę-
ści na innego pracodawcę została uregulowana w kodek-

sie pracy w celu ochrony trwałości stosunku pracy pra-
cownika. Sprzeczne z tym celem jest rozwiązanie stosun-
ku pracy z pracownikiem wyłącznie z tego powodu.
W związku z tym ustawodawca w art. 231 § 6 k.p. za-
strzegł, iż przejście zakładu pracy lub jego części na inne-
go pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniają-
cej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Za-
kaz ten dotyczy zarówno byłego jak i nowego pracodawcy
przejętych pracowników. 

W doktrynie prezentowane są różne stanowiska w za-
kresie objęcia typizacją z art. 281 pkt 3 k.p. także zacho-
wania polegającego na nieuzasadnionym wypowiedzeniu
umowy o pracę na czas nieokreślony. Niektórzy autorzy
wskazują ogólnie, iż pod pojęciem wypowiedzenia z naru-
szeniem przepisów prawa pracy mieści się naruszenie
przepisów o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę na
czas nieokreślony lub rozwiązania umowy bez wypowie-
dzenia, zakazach wypowiadania lub rozwiązywania umów
o pracę, trybie współdziałania ze związkami zawodowymi
(Rączka, 2014, s. 1294). A.M. Świątkowski uważa, iż o ra-
żącym naruszeniu przepisów prawa pracy można mówić
także wówczas, gdy pracodawca rozmyślnie podaje nie-
prawdziwą przyczynę zwolnienia (Świątkowski, 2010, 
s. 1282). Problem objęcia penalizacją z art. 281 pkt 3 k.p.
przypadków nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy
o pracę dokładniej analizowała L. Pawlak, która uzasad-
niając swoje stanowisko, iż niedopuszczalne jest poszerze-
nie zakresu pojęcia wypowiedzenia naruszającego przepi-
sy prawa pracy i obejmowanie nim także niezasadności
wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
wskazuje na wyraźne rozróżnienie pojęć nieuzasadnione-
go i niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pra-
cę, które zostały użyte zarówno w tytule oddziału 4 roz-
działu II kodeksu pracy1, jak i treści art. 45 § 1 k.p.2 (Paw-
lak, 2010, s. 72–73). Autorka ta podkreśla, że czym innym
jest niezasadność wypowiedzenia umowy o pracę, a czym
innym niedochowanie wymogów formalnych wypowie-
dzenia umowy na czas nieokreślony. Jej zdaniem przepis
art. 281 pkt 3 k.p. stanowi wyraźnie jedynie o wypowie-
dzeniu naruszającym przepisy prawa pracy, a więc o wy-
powiedzeniu bezprawnym, a nie wspomniana nic o nie-
uzasadnionym wypowiedzeniu umowy o pracę na czas
nieokreślony (Pawlak, 2010, s. 73). 

Pracodawca, wypowiadając umowę o pracę na czas
nieokreślony, jest zobowiązany wskazać przyczynę swojej
decyzji. Kodeks pracy nie zawiera katalogu wszystkich
przyczyn, które mogą być podstawą zwolnienia pracowni-
ka. Przyczyna wypowiedzenia powinna zostać sformuło-
wana w sposób konkretny. W orzecznictwie i doktrynie
ugruntowany został pogląd, że przymiot konkretności od-
nosi się do przyczyny rozwiązania stosunku pracy, a nie
sposobu jej opisania (Prusinowski, 2012, s. 460; wyrok SN
z 28 października 2014 r., II PK 298/13, Legalis nr
1162526). Wypowiedzenie jest zwykłym sposobem roz-
wiązania bezterminowego stosunku pracy, a przyczyny je
uzasadniające nie muszą mieć szczególnej wagi czy nad-
zwyczajnej doniosłości (wyrok SN z 4 grudnia 1997 r.,
I PKN 419/97, LEX nr 33895). Natomiast kwestia ustale-
nia, czy wskazana i skonkretyzowana przez pracodawcę
przyczyna uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na
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czas nieokreślony, należy do oceny sądu, po wniesieniu
przez pracownika odwołania od wypowiedzenia. 

Ustawodawca w art. 231 § 6 k.p. jednoznacznie ustano-
wił zakaz, zgodnie z którym przejście zakładu pracy lub
jego części na innego pracodawcę nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez praco-
dawcę stosunku pracy. Jednakże nie uregulował wprost
skutków, jakie wystąpią w przypadku gdy dojdzie do
wypowiedzenia umowy o pracę właśnie z tej przyczyny.
Ustawodawca w kodeksie pracy nie przewidział dla wadli-
wego ustania stosunku pracy sankcji w postaci nieważno-
ści czynności prawnej. Niewskazanie przyczyny lub nie-
właściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i upraw-
nia pracownika do dochodzenia roszczeń z art. 45 § 1 lub
art. 56 k.p. Należy podkreślić, iż przekształcenie podmio-
towe stosunku pracy w związku z przejściem zakładu pra-
cy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 231 k.p.)
nie likwiduje skutku rozwiązującego wypowiedzenia
umowy o pracę dokonanego przed tym przejściem przez
dotychczasowego pracodawcę. W tym celu niezbędne jest
złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia
do sądu pracy. Jeżeli sąd uzna wypowiedzenie za niezgod-
ne z prawem lub nieuzasadnione, pracownik może zostać
przywrócony do pracy u nowego pracodawcy, będącego
pracodawcą przejmującym (wyrok SN z 16 lipca 2014 r.,
II PK 262/13, Legalis nr 1044888). 

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony dokonane przez pracodawcę może być przez
sąd pracy uznane za nieuzasadnione lub dokonane z na-
ruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.
W związku z tym rodzi się wątpliwość, czy zachowanie
pracodawcy polegające na wskazaniu w wypowiedzeniu
umowy o pracę na czas nieokreślony takiej przyczyny,
która w świetle art. 231 § 6 k.p. nie uzasadnia wypowie-
dzenia przez pracodawcę stosunku pracy, należy uznać za
naruszenie przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu
umów o pracę, czy może za nieuzasadnione wypowiedze-
nie umowy o pracę. Próbując rozstrzygnąć powyższy pro-
blem należy sięgnąć do orzecznictwa Sądu Najwyższego.
W uzasadnieniu wyroku z 20 stycznia 2015 r. (I PK
140/14, Legalis nr 1200463) Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż
przyczyna wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę
ma dwojakie znaczenie: jedno występuje w aspekcie
zgodności z prawem czynności pracodawcy, a drugie —
jej zasadności. Według art. 45 § 1 k.p. są to niezależne od
siebie przesłanki oceny określonych w tym przepisie rosz-
czeń pracownika. Zdaniem Sądu Najwyższego wypowie-
dzenie umowy o pracę bez wskazania przyczyny lub bez
jej odpowiedniego skonkretyzowania uważa się za doko-
nane z naruszeniem prawa, ściślej — art. 30 § 4 k.p., na-
tomiast wypowiedzenie, które nastąpiło z dostatecznie
zrozumiałym dla adresata i weryfikowalnym podaniem
przyczyny, lecz ta została następnie uznana za niezasad-
ną, jest kwalifikowane jako wypowiedzenie nieuzasadnio-
ne w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Zatem w kodeksie pracy
istnieje rozróżnienie między formalnym wskazaniem
przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 4) a jej
zasadnością (art. 45 § 1) (wyrok SN z 18 kwietnia 2001 r.,
I PKN 370/00, LEX nr 55703, zob. także wyrok SN z 4 li-
stopada 2008 r., I PK75/08, Legalis nr 172349). 

Odnosząc powyższe wywody do analizowanego za-
gadnienia należy zauważyć, iż art. 231 § 6 k.p. co praw-
da nie znajduje się w dziale regulacji dotyczącym stricte
wypowiedzenia stosunku pracy, ale formułuje zakaz wy-
powiadania stosunku pracy z powodu przejścia zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę. Powoduje
to, iż pracodawca wskazując taką przyczynę doprowa-
dza do naruszenia art. 231 § 6 k.p., a więc przepisu pra-
wa pracy, czego skutkiem jest wadliwość wypowiedze-
nia. Z drugiej strony, formalnie, przyczyna została
wskazana, niemniej nie może być ona podstawą zwol-
nienia pracownika, ponieważ jest ona nieuzasadniona
w świetle art. 231 § 6 k.p. Dokonana czynność praco-
dawcy jest zatem niezgodna z prawem. 

Z kolei, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę na czas
nieokreślony następuje z innych powodów niż przejście
zakładu lub jego części na innego pracodawcę, a wska-
zana przyczyna jest skonkretyzowana i rzeczywista, to
podlega ocenie sądu pod względem jej zasadności. Pra-
cownik ma prawo kwestionować powód zwolnienia,
przykładowo powołując się na okoliczności dotyczące
jego pracy (staż, stosunek do obowiązków pracowni-
czych, kwalifikacje), wskazujące na niezasadność wypo-
wiedzenia. Może też powołać się na okoliczności uza-
sadniające postawienie pracodawcy zarzutu nadużycia
prawa podmiotowego (zasady współżycia społecznego)
(wyrok SN z 1 kwietnia 2014 r., I PK 244/13, Legalis nr
1048600). Wydaje się jednak, iż znamiona strony przed-
miotowej wykroczenia określonego w art. 281 pkt 3 k.p.
nie obejmują zachowania polegającego na nieuzasad-
nionym wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nie-
określony, kiedy podana przyczyna była konkretna,
prawdziwa, ale niewystarczająca dla skutecznego doko-
nania wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokre-
ślony. W orzecznictwie utrzymuje się, że podanie praw-
dziwej przyczyny nieuzasadniającej wypowiedzenie nie
narusza art. 30 § 4 k.p., może zaś naruszać art. 45 §
1 k.p. (wyrok SN z 25 stycznia 2013 r., I PK 172/12, Le-
galis nr 697884, wyrok SN z 20 stycznia 2015 r., I PK
140/14, Legalis nr 1200463). Niemniej naruszenie w tym
przypadku w mojej ocenie nie jest rażące. 

Ustawodawca w kodeksie pracy nie precyzuje, jak
należy rozumieć wyrażenie „naruszając w sposób rażą-
cy”. W doktrynie za rażące naruszenie przepisów prawa
pracy uznawane są sytuacje, kiedy bezprawność rozwią-
zania stosunku pracy jest jaskrawa, oczywista dla każde-
go, a przez to budząca oburzenie społeczne (Zieleniec-
ki, 2004, s. 911, zob. także wyrok SN z 6 lutego 2003 r.,
III KKN 513/00, LEX nr 77216). Podobnie pojęcie to
definiuje K.W. Baran, który uważa, iż chodzi tu o sytu-
acje, kiedy bezprawność konkretnego przypadku jest
oczywista i przez to budzi jednoznaczną dezaprobatę
(Baran, 2015, s. 532). Z kolei T. Nycz wskazuje, że za
rażące naruszenie prawa należy uznać uchybienie prze-
pisom, które cechuje się szczególną nagannością i tym
samym narusza istotę, w tym przypadku, instytucji wy-
powiadania lub rozwiązywania umów bez wypowiedze-
nia (Nycz, 2011, s. 708). M. Nałęcz uważa, że za rażące
z pewnością należałoby uznać naruszenie poważne, wi-
doczne i negatywnie oceniane zarówno przez pracowni-
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ka, któremu wypowiedziano umowę, jak i przez osoby
trzecie (Nałęcz, 2011, s. 1254). 

Wszystkie przedstawione koncepcje rozumienia tego
pojęcia nie są do końca precyzyjne, gdyż dane uchybienie
nie jest tak jednolicie odbierane przez społeczeństwo
i nie dla każdego naruszenie jest oczywiste czy jaskrawe,
a w wielu sytuacjach za takie powinno być uznane. Obec-
nie nie jest możliwe wskazanie zamkniętego katalogu na-
ruszeń, które miałyby rażący charakter. Powoduje to, iż
egzekwowanie tego prawa pozostawia organom prowa-
dzącym postępowanie dużą swobodę w ocenie, czy dane
naruszenie ma charakter rażący czy jest to tylko „zwykłe”
naruszenie przepisów prawa pracy. Niemniej należy pod-
kreślić, iż ocena rażącego naruszenia musi być obiektyw-
na, a nie subiektywna, tylko z punktu widzenia pracowni-
ka. Zatem nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o
pracę na czas nieokreślony, kiedy podana przyczyna była
skonkretyzowana, rzeczywista i podlegała jedynie ocenie
sądu pod względem jej zasadności, trudno uznać za dzia-
łanie, którego bezprawność jest jaskrawa i oczywista, czy
naruszająca istotę instytucji wypowiadania. 

Znamiona strony przedmiotowej wykroczenia z art.
281 pkt 3 k.p. może wyczerpywać zachowanie polegają-
ce na niewskazaniu przyczyny wypowiedzenia umowy
o pracę na czas nieokreślony lub podaniu przez praco-
dawcę przyczyny pozornej, niedostatecznie konkretnej,
a przez to niezrozumiałej dla pracownika i nieweryfiko-
walnej. W judykaturze uważa się, iż w tym wypadku wy-
powiedzenie umowy o pracę uważane jest za dokonane
z naruszeniem prawa, a ściślej — art. 30 § 4 k.p. (zob.
wyrok z 1 kwietnia 2014 r., I PK 244/13, LEX nr
1498580, wyrok SN z 19 stycznia 2000 r., I PKN 481/99,
LEX nr 47058). Ogólnie można stwierdzić, iż takie za-
chowanie powinno zostać uznane za rażące naruszenie
przepisów prawa pracy, ponieważ jest poważne oraz do-
tyczy jednej z istotniejszych kwestii wypowiedzenia
umowy o pracę na czas nieokreślony. Należy zaznaczyć,
że pojęcie „rażące naruszenie przepisów prawa pracy”
należy do znamion ocennych, co powoduje, iż przy ana-
lizie konkretnego stanu faktycznego konieczne jest
uwzględnienie istotności naruszenia poszczególnych
przepisów prawa pracy. Jednak ustalenie, czy mamy do
czynienia z rażącym naruszeniem przepisów prawa pra-
cy, nie może polegać na ocenie strony podmiotowej czy-
nu (Rycak, 2015, komentarz do art. 281, teza 28). 

Wypowiedzenie 
warunków pracy i płacy 
W przypadku wystąpienia konstrukcji przejścia zakła-
du pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie
art. 231 § 1 k.p. przejęci pracownicy zachowują upraw-
nienia, które wynikają nie tylko z umowy o pracę, ale
również są zawarte w innych źródłach prawa pracy obo-
wiązujących u dotychczasowego pracodawcy, np.
w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradza-
nia czy regulaminie pracy. Po przejściu zakładu pracy
lub jego części nowy pracodawca ma prawo do modyfi-
kacji treści dotychczasowych umów o pracę przejętych
pracowników. Jednakże ustawodawca w przypadku

stosowania postanowień układu zbiorowego pracy
przez nowego pracodawcę w stosunku do przejętych
pracowników, którym byli objęci przed przejściem za-
kładu pracy, przewidział roczny okres ochronny liczony
od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części, chyba
że odrębne przepisy stanowią inaczej. Po upływie tego
okresu pracodawca może dokonać niekorzystnych
zmian warunków pracy i płacy ukształtowanych posta-
nowieniami układu w drodze wypowiedzenia zmienia-
jącego (art. 42 k.p.). Ograniczenie dotyczące zmiany
warunków pracy i płacy w okresie roku nie dotyczy wa-
runków wynikających z innych aktów autonomicznego
prawa pracy, takich jak porozumienia oparte na usta-
wie, regulaminy czy statuty (Dral, 2007, s. 263). Usta-
wodawca zagwarantował przejmowanym pracownikom
zachowanie warunków zatrudnienia, które nie wynika-
ją z układu zbiorowego pracy, tylko w stosunku do
praw nabytych na dzień przejęcia. Po tym dniu warun-
ki zatrudnienia mogą zostać przez nowego pracodawcę
zmienione w drodze porozumienia stron bądź wypo-
wiedzenia zmieniającego (zob. uchwała SN z 24 paź-
dziernika 1997 r., III ZP 35/97, LEX nr 33084, zob. tak-
że Sanetra 2011, s. 227). W przypadku regulaminu pra-
cy pracodawca w drodze wypowiedzenia zmieniającego
powinien wprowadzić tylko te postanowienia pogarsza-
jące sytuację pracowników, które zmieniają uzgodnio-
ne przez strony warunki pracy i płacy określone w umo-
wie o pracę. Nie dotyczy to zaś postanowień regulami-
nu pracy, które nie wchodzą w żaden sposób do umowy
i obowiązują niezależnie od niej, a dotyczą kwestii po-
rządkowych i organizacyjnych. Ponadto chodzi tu o wa-
runki istotne, a dla pracownika mniej korzystne niż po-
przednio (Sobczyk, 1999, s. 29). Z kolei ustalenie, któ-
rą zmianę warunków pracy czy płacy należy uznać za
istotną a którą za nieistotną, nastręcza w praktyce trud-
ności3. 

Mając powyższe na uwadze należy rozważyć, czy
ochrona zapewniona w art. 281 pkt 3 k.p. obejmuje
również wypowiedzenie zmieniające warunki pracy
i płacy, gdyż i w tym zakresie często dochodzi przy wy-
powiadaniu do rażących naruszeń przepisów prawa
pracy przez pracodawcę. Znaczenie samego czasowni-
ka „wypowiada” stosunek pracy, będącego znamieniem
strony przedmiotowej wykroczenia, wywołuje spór
w doktrynie w zakresie, czy obejmuje ono tylko wypo-
wiedzenie definitywne, czy również wypowiedzenie
zmieniające warunki pracy i płacy. Zdaniem T. Nycza
dla bytu wykroczenia stypizowanego w art. 281 pkt 3
k.p. istotny jest moment złożenia oświadczenia woli, za-
tem sięgając do definicji zawartej w art. 30 § 1 pkt 2
k.p. wypowiedzenie zmieniające jest również wypowie-
dzeniem w rozumieniu przepisu art. 281 pkt 3 k.p.
W jego opinii w dniu złożenia wypowiedzenia zmienia-
jącego nie można przewidzieć, do jakiego skutku do-
prowadzi to oświadczenie woli. Ponadto wskazuje on,
iż nie ma racjonalnych przesłanek, aby twierdzić, że ob-
jęcie normą art. 281 pkt 3 k.p. wypowiedzenia zmienia-
jącego jest rozszerzającym stosowaniem prawa, gdyż
instytucja wypowiedzenia tłumaczona jest na podsta-
wie definicji zawartej w samym kodeksie pracy, bez po-
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trzeby stosowania rozszerzającej wykładni. Autor ten
wyraża pogląd, że gdyby założyć, iż w art. 281 pkt 3 k.p.
ustawodawca nie objął penalizacją wypowiedzenia
zmieniającego, to penalizacja tylko wypowiedzenia de-
finitywnego mogłaby nie mieć większego sensu.
Ponadto wskazuje, że pracodawca mógłby obejść pra-
wo przez zastosowanie tak skonstruowanego wypowie-
dzenia zmieniającego, iż doprowadziłoby to do ustania
stosunku pracy, ponieważ pracownik z reguły takich
warunków nie przyjmie (Nycz, 2011, s. 709, zob. także
Nycz, 2000, s. 28.). Natomiast odmienne stanowisko
prezentuje L. Pawlak, według której przepisy prawa
pracy jednoznacznie wskazują, iż pracodawca odróżnia
wypowiedzenie umowy o pracę od wypowiedzenia wa-
runków pracy i płacy. Zdaniem tej autorki są to podob-
ne, jeśli chodzi o procedurę ich stosowania, ale jednak
odrębne instytucje prawa pracy. Cechą odróżniającą
jest przede wszystkim cel, gdyż pracodawca składając
wypowiedzenie umowy o pracę dąży do rozwiązania
stosunku pracy, natomiast dokonując wypowiedzenia
zmieniającego nastawiony jest przede wszystkim na
modyfikację istniejącego stosunku pracy (Pawlak,
2010, s. 74). Autorka powyższej tezy wskazuje również
na odrębność wypowiedzenia zmieniającego i wypo-
wiedzenia definitywnego, która w doktrynie prawa
pracy nie jest kwestionowana. Ponadto uważa, iż po-
dobieństwo obu instytucji wynikające z tego, że z uwa-
gi na treść art. 42 § 1 k.p. oparte są na podobnym try-
bie ich stosowania, nie uzasadnia objęcia na zasadzie
analogii zakresem kryminalizacji z art. 281 pkt 3 k.p.
także wypowiedzenia zmieniającego. W treści art. 281
pkt 3 k.p. jest jedynie mowa o wypowiedzeniu stosun-
ku pracy (Pawlak, 2010, s. 75). W tym przypadku bar-
dziej przekonywający jest pogląd prezentowany przez
L. Pawlak, gdyż przy interpretacji przepisów określa-
jących znamiona czynu zabronionego pierwszeństwo
ma wykładnia językowa i niedopuszczalna jest wy-
kładnia rozszerzająca działająca na niekorzyść sprawcy
(por. Konarska-Wrzosek, Marek i Oczkowski, 2012, 
s. 33–35), a przepis art. 281 pkt 3 k.p. odnosi się
wprost tylko do wypowiedzenia stosunku pracy lub je-
go rozwiązania bez wypowiedzenia. Należy zatem
uznać, iż w art. 281 pkt 3 k.p. ustawodawca zapewnił
pracownikom ochronę do zachowania trwałości sto-
sunku pracy tylko w przypadku naruszenia przepisów
prawa pracy dotyczących definitywnego wypowiedze-
nia stosunku pracy, ale nie zapewnił jej przy dokony-
waniu wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy
i płacy. 

Rozwiązanie stosunku pracy 
bez wypowiedzenia 
Druga postać wykroczenia określona w art. 281 pkt
3 k.p. polega na rozwiązaniu stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia z rażącym naruszeniem przepisów prawa pra-
cy. Ustawodawca nie różnicuje przy tym, czy chodzi
o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z wi-
ny pracownika (art. 52 k.p.) czy bez winy pracownika
(art. 53 k.p.), w myśl zasady lege non distinguente pena-

lizacją objęte są obie podstawy rozwiązania stosunku
pracy (Celeda, 2011, s. 1274). Obowiązek podania przy-
czyny dotyczy każdego sposobu rozwiązania umowy
o pracę bez wypowiedzenia. Przyczyny, które mogą być
podstawą wypowiedzenia dyscyplinarnego, zostały
przez ustawodawcę określone w art. 52 § 1 i 53 § 1 k.p.
W tym przypadku ustawodawca nie różnicuje nieuza-
sadnionego rozwiązania stosunku pracy bez wypowie-
dzenia i niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku
pracy bez wypowiedzenia (Pawlak, 2010, s. 76–77). Na-
ruszenia przepisów prawa pracy w zakresie rozwiązywa-
nia stosunku pracy bez wypowiedzenia przykładowo
mogą dotyczyć: braku podstawy materialnej rozwiąza-
nia stosunku pracy w tym trybie, zachowania formy pi-
semnej (art. 30 § 3 k.p.), wskazania przyczyny rozwiąza-
nia (art. 30 § 4 k.p.), zachowania terminu na rozwiąza-
nie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 52 
§ 2 i 3 k.p.), uzyskania wymaganej przepisami opinii lub
zgody właściwego organu związków zawodowych (art.
52 § 3 i 53 § 4 k.p. oraz art. 32 ustawy o związkach za-
wodowych) (wyrok TK z 28 czerwca 2005 r., sygn. akt
SK 56/04, Legalis nr 69025, OTK-A 2005/6/67). Podob-
nie jak w przypadku pierwszej postaci wykroczenia rów-
nież i w tym wypadku wszystkie naruszenia, aby wypeł-
nić znamiona określone w art. 281 pkt 3 k.p., muszą być
rażące. 

Podsumowanie 

Badając kwestię odpowiedzialności za wykroczenie
z art. 281 pkt 3 k.p. w pierwszej kolejności należy usta-
lić, czy w ogóle nastąpiło naruszenie przepisów prawa
pracy podczas wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku
pracy bez wypowiedzenia. Następnie należy stwierdzić,
czy naruszenie to miało charakter rażący (Bojarski i Ra-
decki, 1999, s. 508). Odpowiedzi twierdzące w obydwu
tych kwestiach dają dopiero podstawę do pociągnięcia
do odpowiedzialności na podstawie tego przepisu osoby
będącej pracodawcą lub działającej w imieniu praco-
dawcy. Zachowanie pracodawcy (lub osoby działającej
w jego imieniu) polegające na wypowiedzeniu umowy 
o pracę na czas nieokreślony tylko z przyczyny przejścia
zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę do-
prowadza do naruszenia przepisu prawa pracy, tj. 
art. 231 § 6 k.p., a podana formalnie przyczyna jest
sprzeczna z prawem i stanowi wadę wypowiedzenia
umowy o pracę, co prowadzi do usprawiedliwionego
wniosku, że tak dokonane wypowiedzenie narusza prze-
pisy i jest działaniem bezprawnym. Zachowanie polega-
jące na wypowiedzeniu umowy o pracę na czas
nieokreślony tylko z powodu samego transferu całego
lub tylko części zakładu pracy na innego pracodawcę
powinno zostać uznane za rażące naruszenie przepisów
prawa pracy, gdyż jest ono poważne, widoczne i godzi
w istotę ustanowienia ochrony stosunku pracy w przy-
padku wystąpienia przejścia zakładu pracy lub jego czę-
ści na innego pracodawcę. W mojej ocenie typizacja wy-
kroczenia z art. 281 pkt 3 k.p. nie obejmuje zachowań,
które naruszają przepisy prawa pracy w zakresie wypo-
wiedzenia warunków pracy i płacy. 
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1 Oddział 4 został zatytułowany „Uprawnienia pracownika w ra-

zie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedze-

nia umowy o pracę przez pracodawcę”. 
2 W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej

na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy

o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy — stosownie do żąda-

nia pracownika — orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia,

a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu — o przywróceniu pra-

cownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodo-

waniu (art. 45 § 1 k.p.).
3 Zob. stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy GPP-471-

4560-26/09/PE/RP, wyrok SN z 21 marca 2014 r., II PK 174/13,

Legalis nr 994562.
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