
Ewelina Kumor-Jezierska 
 

POJĘCIE PRACODAWCY W RAZIE PRZEJŚCIA ZAKŁADU PRACY 
 

S t r e s z c z e n i e  
Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą wykonywania środków zabezpieczających na 

podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Przede wszystkim w opracowaniu 
przedstawiono uprawnienia i obowiązki jednego z organów postępowania karnego 
wykonawczego ujętego w art. 2 pkt 5 k.k.w. – czyli osoby kierującej innym zakładem 
przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego. Podmiot ten jest 
odpowiedzialny w szczególności za wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych 
wyrokiem karnym. 

Zagadnienia te są aktualne w świetle rozważań doktrynalnych, rozwiązań prawnych, a 
także z praktycznego punktu widzenia, albowiem zasadniczo to właśnie działania 
podejmowane przez ten organ postępowania wykonawczego warunkują skuteczne i 
prawidłowe wykonanie wyroku, którym orzeczono wobec sprawcy środek zabezpieczający. 
Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim analiza kompetencji przyznanych osobie 
kierującej innym zakładem, o jakim mowa w k.k.w,. związanych z przyjęciem sprawcy do 
zakładu i realizacji orzeczenia o zastosowaniu wobec niego środków zabezpieczających oraz 
dotyczących kontroli pomieszczeń, w których przebywają sprawcy i ingerencji organu w ich 
kontakty ze światem zewnętrznym.  

Ponadto w artykule zaprezentowano pozostałe obowiązki osoby kierującej innym 
zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego, a także dokonano 
oceny rozwiązań prawnych w zakresie podjętej problematyki zawartych w ustawach oraz  
w przepisach pozaustawowych. 
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THE NOTION OF ‘EMPLOYER’ IN THE SITUATION OF EMPLOYING 
ESTABLISHMENT TAKEOVER 

 
S u m m a r y  

The aim of the article is to turn one's attention to the notion of employer in the context of 
transfer of an employing establishment or its part onto another employer and the possibility to 
apply functional and pro-union interpretation. According to article 3 of the Labor Code an 
”employer” is considered to be every organizational entity, even if it does not possess legal 
personality, as well as a natural person, if they employ workers. However, in business trading, 
there exist transactions where the parties are the entities which, on the day of the takeover, do 
not have the status of an employer as they do not employ workers, and they become the 
employer exactly as a result of the transfer of an employing establishment or only its part. 
Therefore, in such a situation there may appear some doubts how to interpret the meaning of 
”another employer”, as stated in article 231 § 1 LC. It was emphasized in the article that 



making a solely literal interpretation of this provision, which interpretation in democratic 
countries occupies a privileged position compared to functional and contextual interpretation, 
is unjustified in this case. As a result of such an interpretation, entities taking over a given 
employing establishment or only its part and not employing any worker on the day of the 
takeover, could intentionally aim to maintain the status of non-employer (i.e. not employ 
workers), to lead to the exclusion of applying the provisions of article 231 § 1 LC in their 
case. In this situation it is justified to apply functional and pro-union interpretation when 
constructing this provision. Applying the institution of the takeover of an employing 
establishment or its part by another employer also covers situations when a new entity taking 
over an employing establishment or its part, becomes an employer only as a result of taking 
over workers from the previous employer. 
 

Key words: employing establishment, enterprise, organized part of enterprise, transfer of 
employing establishment onto a new employer, organizational entity, natural person, 
functional interpretation, pro-union interpretation. 

 


