
Jeszcze więcej 
uprawnień dla PIP
W zmieniającym się stanie prawnym Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje coraz więcej uprawnień.

Od 22 lutego 2016 r. każdy pracodawca, który zawiera umowę na czas określony z przekroczeniem

ustawowego limitu maksymalnie trzech takich umów lub limitu maksymalnego okresu zatrudnienia

(33 miesięcy) z przyczyn obiektywnych leżących po stronie pracodawcy, musi zawiadomić o tym

fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem PIP, kontrole

pracodawców przeprowadzane dotąd za 7-dniowym uprzedzeniem, będą odbywały się również

niezapowiedzianie. Na podstawie nowelizacji ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru

rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r., która weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2016 r., PIP zyskała

również uprawnienie do kontrolowania spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania 

u pracodawców wymagań tej ustawy oraz prowadzenia postępowań w sprawie takich wyrobów. 

W konsekwencji, PIP może zastosować wobec pracodawcy odpowiednie sankcje w przypadku

stosowania wyrobów (np. odzieży roboczej, okularów ochronnych, hełmów, urządzeń 

pomiarowych), niespełniających ustawowych wymagań. 

Piercing the corporate veil
– wyrok SN (II PK 24/15)  

W stanie faktycznym sprawy rozpoznanej przez Sąd Najwyższy w dniu 15 marca 2016 r., 

w wyniku przeprowadzenia procedur przejęcia w ramach grupy kapitałowej, w jednej ze spółek

dokonano wyodrębnienia części zakładu pracy i jego przeniesienia na inne spółki w ten sposób,

że u dotychczasowego pracodawcy w zatrudnieniu pozostawały wyłącznie osoby podlegające

ochronie związkowej. Wówczas, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tej spółki podjęło 

uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu postępowania likwidacyjnego, co doprowadziło do złożenia
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działaczom związkowym oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę. W komentowanym wyroku

Sąd Najwyższy stwierdził, że przeniesienie do innego pracodawcy, w ramach tej samej grupy 

kapitałowej, wszystkich pracowników z wyjątkiem działaczy podlegających ochronie związkowej,

a następnie rozpoczęcie likwidacji pracodawcy i wypowiedzenie na tej podstawie umów o pracę

narusza przepisy o ochronie związkowej. Sąd Najwyższy zaznaczył, że takie działanie pracodawcy

miało charakter celowy, bowiem zmierzało do pozbawienia działaczy ochrony związkowej 

i wypowiedzenia im umów o pracę. Zachowanie pracodawcy Sąd Najwyższy uznał za nadużycie

osobowości prawnej spółki dominującej, w ramach którego korzystanie przez „właściciela” (spółkę

dominującą) ze swobody w kreowaniu i zmienianiu zależnych osób prawnych doprowadziło 

do negatywnych konsekwencji wobec pracowników. Na tej podstawie – posiłkując się konstrukcją

przebicia zasłony korporacyjnej (piercing the corporate veil) – Sąd Najwyższy przyjął, że działacze

związkowi również zostali objęci przejściem zakładu pracy na inną spółkę w ramach tej samej

grupy kapitałowej.     
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