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Zatrudnienie członka zarządu  
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Employment of a member of a management board 
in a limited liability company

A management board is an obligatory body of a limited liability 
company. The members of the management board of a limited liabil-
ity company are, in principle, appointed by a resolution of sharehold-
ers. As a result of the appointment of a member of the management 
board, an organizational relationship is established between him and 
the company. In practice, it is common that a company establishes 
a parallel relationship with the management board member, i.e. em-
ployment relationship sensu stricte, as well as a civil relationship on 
the basis of a service contract, managerial contract or management 
contract. The purpose of this article is to discuss the matter of ap-
pointing a management board member in a limited company and 
possible ways of employment. This paper presents the most impor-
tant issues related to the management board as a body of a limited 
liability company, as well as basic principles regarding the appoint-
ment of a member of the management board and the simultaneous 
establishment of a parallel relationship with him, i.e. an employment 
relationship or civil relationship.

Keywords: employment, appointment, member of the board, capital 
companies.

Zarząd stanowi obligatoryjny organ spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością. Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością są co do zasady powoływani uchwałą wspólników. 
W wyniku powołania członka zarządu zawiązuje się stosunek organi-
zacyjny pomiędzy nim a spółką. W praktyce często występują sytuacje, 
w których spółka nawiązuje z członkiem zarządu paralelny stosunek, 
tj. stosunek pracy sensu stricte, tudzież stosunek cywilnoprawny na 
podstawie umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego 
lub umowy o zarządzanie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie 
kwestii powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością oraz istniejących możliwości jego zatrudnienia. Artykuł 
prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządu jako organu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także podstawowe zasady 
dotyczące powołania członka zarządu oraz jednoczesnego zawiązania 
z nim drugiego stosunku, tj. stosunku pracy albo stosunku cywilno-
prawnego.

Słowa kluczowe: zatrudnienie, powołanie, członek zarządu, spółki 
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Zarząd stanowi obligatoryjny organ spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Składa się z jednego albo większej liczby członków, 
którzy mogą być wspólnikami spółki albo osobami spoza ich grona. 
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są co 
do zasady powoływani uchwałą wspólników. W wyniku powołania 
członka zarządu zawiązuje się stosunek organizacyjny pomiędzy nim, 
a spółką. Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, 
aby członek zarządu wykonywał swoje obowiązki wyłącznie na pod-
stawie stosunku organizacyjnego wynikającego bezpośrednio z po-
wołania. Niemniej, w praktyce często występują sytuacje, w których 
spółka nawiązuje z członkiem zarządu paralelny stosunek, tj. stosunek 
pracy sensu stricte, tudzież stosunek cywilnoprawny na podstawie 
umowy o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego lub umowy 
o zarządzanie.

Celem artykułu jest omówienie kwestii zatrudnienia członka 
zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej 
kolejności zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące 
zarządu jako organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Następ-
nie podstawowe zasady dotyczące powołania członka zarządu oraz 
jednoczesnego zawiązania z nim drugiego stosunku, tj. stosunku pracy 
albo stosunku cywilnoprawnego. Analizie zostaną poddane zarówno 
poglądy wyrażone w literaturze przedmiotu, jak też orzecznictwo są-
dów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Zarząd – uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cy-
wilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), osoba prawna działa 
przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na 
niej statucie (por. Dziurda 2018). „Osoba prawna działa przez orga-
ny wchodzące w skład jej struktury organizacyjnej w tym znaczeniu, 
że czynności osób działających w charakterze organu traktowane są 
jako czynności prawne dokonane przez samą osobę prawną, w imie-
niu której występują, o ile osoby te działają w oparciu i w zakresie 
wynikającym z podstawy ich umocowania (tzw. „teoria organów”)” 
(Szajkowski, Tarska, Szumański 2014; Por. Kupryjańczyk 2019). W pi-
śmiennictwie wskazuje się, że zarząd jest wykonawczym organem 
spółki o określonej pozycji prawnej uregulowanej w Ustawie z dnia 
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 505 ze zm., dalej: KSH) posiadającym szczególne kompetencje 
i obowiązki oraz własną odpowiedzialność, niezależnie od odpowie-
dzialności osób wchodzących w skład organu (Szajkowski, Tarska, 
Szumański 2014). Organy spółek kapitałowych wchodzą w skład 
wewnętrznej struktury organizacyjnej danej osoby prawnej i co do 
zasady nie posiadają osobowości prawnej (Szumański 2015: 493). Za-
rząd jest głównym reprezentantem spółki nie tylko w odniesieniu do 
czynności z zakresu prawa materialnego, ale też w postępowaniach 
sądowych, w których spółka uczestniczy w charakterze strony. Ozna-
cza to, że wyjątki od tej reguły powinny być wyraźnie wyartykułowane 
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uchwały wspólników na żądanie członka zarządu, co wobec treści art. 
210 § 1 KSH wyłącza działanie zarządu za pozwaną spółkę, to wówczas 
zgodnie z art. 253 KSH w imieniu spółki mogą występować jedynie 
pełnomocnicy ustanowieni na mocy uchwały wspólników lub wyzna-
czony przez sąd kurator spółki.

Ponadto, jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 19 
września 2014 roku, sygn. akt I ACa 51/14, zarząd prowadzi sprawy 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ją reprezentuje, ale skoro 
uprawniona do sprawowania tej funkcji jest osoba fizyczna, to może 
ona skutecznie to czynić tylko wtedy, gdy nie utraciła zdolności do 
pełnienia tych obowiązków. Nie posiadając takich uprawnień, nie 
może skutecznie reprezentować spółki. Osoby prawne dokonują 
bowiem czynności procesowych przez swoje organy uprawnione do 
działania w ich imieniu, czyli osoby mające zdolność do sprawowania 
funkcji w danym organie. Utrata zdolności do pełnienia funkcji okre-
ślonych w art. 18 § 1 KSH, w tym do pełnienia funkcji członka zarządu 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, następuje z chwilą upra-
womocnienia się wyroku za popełnione przestępstwo i skutek ten 
następuje ex lege, czyli bez orzekania o tym zakazie w wyroku skazu-
jącym sprawcę. Utrata tej zdolności nie jest przy tym sankcją karną, 
gdyż nie jest ona wymieniona wśród kar ani wśród środków karnych. 
Z kolei w wyroku z 21 marca 2018 roku, sygn. akt III AUa 1266/17, 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że prowadzenie spraw jest pew-
nym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, wydawaniu 
decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby 
było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej za-
dań. Kompetencja do prowadzenia spraw jest poddana oddziaływaniu 
zgromadzenia wspólników, które może w określony sposób wpływać 
na te czynności. Nie jest jednak możliwe przyjęcie kompetencji zarzą-
du w tym zakresie, nawet gdyby dochodziło do tożsamości personal-
nej między zarządem a wspólnikami.

Powołanie członka zarządu

Zgodnie z art. 201 § 4 KSH, członek zarządu jest powoływany 
i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi 
inaczej. Uchwała, o której mowa w przytoczonej regulacji najczęściej 
jest podejmowana na zgromadzeniu wspólników (vide art. 227 § 1 
KSH), co oznacza, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością są powoływani przez organ właścicielski spółki (Szu-
mański 2015: 520). Powołanie członka zarządu prowadzi do powsta-
nia stosunku organizacyjnego pomiędzy członkiem zarządu a spółką, 
który to stosunek jest uregulowany w KSH (Szajkowski, Tarska, Szu-
mański 2014).

Osobę fizyczną powołaną do sprawowania członka zarządu 
spółki kapitałowej może z nią wiązać jednocześnie zarówno stosu-
nek organizacyjno-prawny wynikający z powołania, jak też stosunek 
pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2012 r., sygn. akt II 
PK 169/11). Alternatywną formą współpracy wykorzystywaną w celu 
uregulowania relacji łączącej członka zarządu ze spółką jest tzw. kon-
trakt menadżerski, czyli umowa cywilnoprawna, najczęściej umowa 
zlecenia albo umowa o świadczenie usług. Zgodnie z poglądem wy-
rażonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 paździer-
nika 2013 roku, sygn. akt I ACa 639/13, powołanie do zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością jest zdarzeniem prawnym, które 
prowadzi do nawiązania stosunku organizacyjnego pomiędzy spółką 

w przepisach szczególnych, a ich wykładnia nie może mieć charakte-
ru rozszerzającego. Zarząd korzysta z domniemania kompetencji, tj. 
przysługują mu te wszystkie kompetencje, które nie są zastrzeżone 
dla zgromadzenia wspólników. W stosunkach wewnętrznych – pro-
wadzenia spraw – rada nadzorcza nie ma prawa wpływania na zarząd 
przez wydawanie zarządowi wiążących poleceń. Wydaje się, że za-
kaz taki powinien być rozciągnięty na wspólników w zgromadzeniu 
wspólników. Jeżeli istnieją wątpliwości, do kogo należy kompetencja 
do prowadzenia spraw i reprezentacji, przyjąć należy, że uprawnienia 
te przysługują zarządowi. Domniemanie kompetencji nie oznacza, że 
na gruncie KSH zastosowano ogólną regułę określenia kompetencji. 
W procesie zarządzania spółką zarząd może być wspomagany przez 
aparat pomocniczy, tj. dyrektorów, kierowników itp. (zob. wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt III AUa 
1266/17).

Zgodnie z art. 201 KSH, zarząd prowadzi sprawy spółki i repre-
zentuje spółkę. Podstawowym zadaniem zarządu jest zatem zajmowa-
nie się bieżącą działalnością spółki (Kupryjańczyk 2019). Prowadzenie 
spraw spółki obejmuje co do zasady realizację stosunków wewnętrz-
nych, które mają zazwyczaj charakter organizacyjny lub faktyczny (Ku-
pryjańczyk 2019). Jak wskazuje A. Kidyba (2019), „prowadzenie spraw 
jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, 
wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki w ten 
sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu re-
alizacji jej zadań”. Reprezentacja spółki polega natomiast na składaniu 
i przyjmowaniu w imieniu spółki oświadczeń woli (Popiołek 2008). 
Wyróżnia się zatem reprezentację czynną (polegającą na składaniu 
oświadczeń na zewnątrz) oraz bierną (polegającą na przyjmowaniu 
oświadczeń oraz odbiorze pism skierowanych do spółki). Zdaniem D. 
Kupryjańczyka (2019), wykorzystane przez ustawodawcę sformułowa-
nie „prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę”, jak również istota 
prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki uzasadnia tezę, 
że „czynności te mają charakter permanentny (ciągły), co uwydatnia 
sygnalizowane już twierdzenie, że zarząd jest organem zajmującym 
się bieżącą (codzienną) działalnością spółki”.

W omawianym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu 
Najwyższego z 3 lutego 2017 roku, sygn. akt II CSK 304/16, gdzie 
wskazano, że zgodnie z zasadą wynikającą z art. 201 § 1 KSH, prowa-
dzenie spraw spółki i jej reprezentacja stanowi wyłączną kompetencję 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie prawa 
reprezentacji spółki przez członków zarządu dopuszczalne jest tylko 
w drodze wyjątku. Źródłem ograniczeń w tej materii mogą być przepi-
sy ustawy, postanowienia umowy spółki lub uchwały wspólników. Za-
kres ich może być różny i polega zazwyczaj na pozbawieniu członków 
zarządu możliwości dokonywania określonych czynności, wprowa-
dzeniu wymogu uzyskania zgody określonego organu na dokonanie 
przez spółkę określonej czynności prawnej lub obowiązku, jak też zgo-
dy osoby trzeciej na podejmowanie działań w zakresie reprezentacji 
spółki. Do ustawowych ograniczeń prawa reprezentacji członków za-
rządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy zarówno art. 
210 § 1, jak i art. 253 KSH. Artykuł 210 § 1 KSH wprowadza generalny 
zakaz reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez 
członków zarządu, jeśli po drugiej stronie umowy lub sporu występuje 
którykolwiek z członków zarządu. Wówczas spółkę reprezentuje rada 
nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspól-
ników. Jeśli zaś spór dotyczy uchylenia lub stwierdzenia nieważności 



Konrad Węgliński – Zatrudnienie członka zarządu...

63

członka zarządu z pracą najemną w miejsce ścisłego hierarchicznego 
podporządkowania pracownika i obowiązku stosowania się do dyspo-
zycji pracodawcy, nawet w technicznym zakresie działania pojawia się 
nowe podporządkowanie autonomiczne, polegające na wyznaczaniu 
pracownikowi przez pracodawcę zadań bez ingerowania w sposób 
ich wykonywania (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2006 
r., I PK 146/05).

W piśmiennictwie wskazuje się, że „praca świadczona w ra-
mach stosunku pracy pod kierownictwem ma polegać nie tylko na 
kierownictwie podmiotu zatrudniającego w zakresie pracy, lecz także 
na zależności pracownika od pracodawcy w dwóch sferach dodatko-
wych, a mianowicie w sferze wyznaczania miejsca świadczenia pracy 
oraz czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy ma zostać oznaczone 
w umowie o pracę, natomiast ustalanie rozkładów czasu pracy obo-
wiązujących w zakładzie pracy określane jest w regulaminie pracy lub 
układzie zbiorowym pracy. Uczestniczą w tym zatem związki zawodo-
we. W art. 22 chodzi jednak raczej o ustalenie szczegółowych harmo-
nogramów pracy dla konkretnego pracownika, nie zaś o generalne 
ustalenie, jakiego rodzaju systemy czasu pracy stosowane są u pra-
codawcy i w jakim z systemów pracownik pracuje. Pracodawca ma 
zatem prawo ustalania dla pracownika tych harmonogramów i prawo 
weryfikacji pracy pracownika także z tego punktu widzenia” (Gersdorf 
2014). Ponadto, jak wskazuje M. Tomaszewska, granice podporządko-
wania pracownika są wyznaczone nie tylko przez przepisy obowiązują-
cego prawa oraz zasady współżycia społecznego, lecz także przez treść 
stosunku pracy, a w szczególności przez rodzaj, wymiar oraz miejsce 
wykonywania pracy (Tomaszewska 2018). Element podporządkowa-
nia w praktyce jest realizowany przez wydawanie poleceń, ustalenie 
rozkładu czasu pracy, wymierzanie kar porządkowych, udzielanie 
urlopów i innych zwolnień z pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę, 
zaliczek, diet, ryczałtów z tytułu podróży służbowych. Także wyda-
nie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania mieści się w strefie 
uprawnień kierowniczych pracodawcy (Lewandowski 1997: 18). Co 
więcej, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 21 marca 2018 roku, 
sygn. akt III AUa 1266/17, wskazał, że powołanie w skład zarządu 
spółki kapitałowej jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję 
i na mocy tego powołania nie powstaje stosunek pracy. Następstwem 
nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosun-
ku obligacyjnego, na przykład umowa o pracę, umowa o zarządza-
nie. Okoliczność, że członek zarządu może być pracownikiem spółki, 
wynika z brzmienia art. 203 § 1 zd. 2 KSH. Ponadto Sąd wskazał, że 
powołanie jako termin wprowadzony w art. 201 § 4 KSH jest ogólnym 
terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania sto-
sunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Powołanie do zarządu 
należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której 
wyrażony zostaje akt woli organu / podmiotu / osoby powołującej do 
zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powoła-
nia, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby 
ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka 
zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki.

W wyroku z 21 maja 2014 roku, sygn. akt III AUa 1475/13 Sąd 
Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że sam fakt wykonywania czynności 
i pobieranie za nie wynagrodzenia nie przesądza o charakterze umo-
wy łączącej członka zarządu ze spółką. Zgłoszenie do ubezpieczenia 
pracowniczego nie jest także skuteczne, jeżeli dotyczy osoby, która nie 
może być uznana za podmiot tego rodzaju ubezpieczenia, ponieważ 

a członkiem zarządu, tj. wywołuje skutek w postaci uzyskania przez 
daną osobę statusu członka organu spółki, a tym samym uprawnie-
nia (mandatu) do pełnienia określonej funkcji. Stosunek organizacyjny 
stanowi wystarczającą podstawę do pełnienia funkcji członka zarządu, 
nie jest zatem konieczne nawiązywanie pomiędzy spółką a członkiem 
zarządu innego stosunku prawnego. Pełnienie funkcji członka zarządu 
na podstawie stosunku organizacyjnego może mieć zarówno charak-
ter odpłatny, jak i nieodpłatny.Ponadto, Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w wyroku z 28 czerwca 2017 roku, sygn. akt III AUa 1989/16 wska-
zał, że w art. 201 § 4 KSH użyto sformułowania „powołuje”, przez co 
w istocie należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest więc 
ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do na-
wiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Może to być 
więc na przykład wybór, powołanie, wskazanie. Powołanie do zarzą-
du należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której 
wyrażony zostaje akt woli organu / podmiotu / osoby powołującej do 
zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powoła-
nia, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby 
ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka 
zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki.

Należy zauważyć, że w doktrynie kwestionuje się możliwość za-
wierania umów o pracę sensu stricte z członkami zarządu ponieważ 
budzi wątpliwości, czy zarządca świadczy pracę w warunkach pod-
porządkowania (Opalski 2018). Zgodnie bowiem z art. 22 § 1 Ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1040 ze zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodaw-
cy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem. Z drugiej strony wskazuje się, że o ile obowiązek 
stosowania się do poleceń przełożonych jest nadal najwyraźniejszym 
i najpewniejszym przejawem pracowniczego podporządkowania, od-
różniającego stosunki pracy od zatrudnienia cywilnoprawnego, o tyle 
brak wspomnianej powinności nie przesądza jeszcze, że wykonujący 
rodzajowo określoną pracę staje się samodzielnym przedsiębiorcą, 
nie świadczącym jej na rzecz i ryzyko pracodawcy oraz pod jego kie-
rownictwem. Sformułowanie „stosować się do poleceń dotyczących 
pracy” jest zresztą pod względem językowym dość wyraźnie węższe 
niż zwrot o wykonywaniu jej pod kierownictwem, więc wprowadzenie 
go do treści art. 22 § 1 Kodeksu pracy, upoważnia do takiej wykład-
ni tego przepisu, aby zakresem kierownictwa obejmować zarówno 
wydawanie pracownikowi poleceń, jak też jego ogólniejszą zależność 
ekonomiczną od pracodawcy. Stopień wolności przy wykonywaniu 
pracy jest bowiem wypadkową zakresu jej organizacyjnego podpo-
rządkowania oraz pracowniczej odpowiedzialności, wobec czego 
praca nawet znacząco samodzielna pod względem organizacyjnym, 
może nadal pozostawać pracą zależną (pod kierownictwem), jeżeli jej 
wykonawca będzie od podmiotu zamawiającego pracę uzależniony 
gospodarczo (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1998 
r., sygn. akt II UKN 394/98). Pojęcie podporządkowania obejmuje 
swym zakresem również samodzielne organizowanie się pracownika 
w wybranym przez siebie czasie, zwłaszcza jeżeli dotyka stanowisk kie-
rowniczych, cechujących się wysoką samodzielnością i decyzyjnością. 
Stąd, obejmuje swym zakresem nie tylko podporządkowanie osobo-
we, lecz także organizacyjne (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 
września 1998 r., I PKN 293/98). W przypadku próby łączenia statusu 
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nie świadczy pracy w ramach stosunku pracy i przez to nie można jej 
przypisać cech pracownika. Dla stwierdzenia, że pracownicze podpo-
rządkowanie pracownika pracodawcy występuje w treści stosunku 
prawnego z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony czas 
pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, 
podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom 
kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz 
obowiązek przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania po-
leceń przełożonych, wykonywanie pracy zmianowej i stała dyspozy-
cyjność, dokładne określenie miejsca i czasu realizacji powierzonego 
zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika. Nie ulega 
wątpliwości, że w przypadku prezesa zarządu spółki sposób wyko-
nywania obowiązków pracowniczych mieści się w modelu „autono-
micznego” podporządkowania pracowniczego osoby zarządzającej 
zakładem, gdzie podległość wobec pracodawcy (spółki) wyraża się 
w respektowaniu uchwał wspólników i w wypełnianiu obowiązków 
wynikających z kodeksu spółek handlowych. W tym systemie pod-
porządkowania pracowniczego pracodawca określa godziny czasu 
pracy i wyznacza zadania, natomiast sposób realizacji tych zadań po-
zostawiony jest pracownikowi. Przy takim ujęciu podporządkowania 
pracowniczego osoby zarządzającej zakładem pracy nie można jednak 
tracić z pola widzenia tego, że może ono istnieć jedynie w przypadku 
rozdzielenia osoby pracodawcy i pracownika. Innymi słowy, podpo-
rządkowanie pracownicze nie występuje wtedy, kiedy jedna i ta sama 
osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie sama je wykonuje.

Podsumowanie

Na gruncie obowiązujących przepisów można wyróżnić wiele 
form współpracy członka zarządu ze spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Do najpopularniejszych rozwiązań należy sprawowanie 
funkcji członka zarządu wyłącznie na podstawie powołania, jak rów-
nież na podstawie odrębnego, równoległego stosunku zawiązanego 
pomiędzy spółką a piastunem organu, najczęściej przyjmującego 
formę stosunku pracy sensu stricte albo stosunku cywilnoprawne-
go. Wybór danej formy współpracy jest zazwyczaj podyktowany in-
dywidualnymi uwarunkowaniami istniejącymi pomiędzy członkiem 
zarządu a spółką. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia obciążeń 
finansowych, jakie związane są z wyborem określonej formy współ-
pracy. Jak się wydaje, rozwiązaniem gwarantującym najdalej idący 
zakres kontroli właścicieli spółki nad członkiem zarządu jest zawar-
cie z funkcjonariuszem umowy o pracę. Niezależnie od powyższego 
należy pamiętać, że powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu 
nie prowadzi per se do powstania stosunku pracy pomiędzy spółką 
a członkiem zarządu, lecz wywołuje jedynie skutek w postaci zawią-
zania stosunku organizacyjnego. Nie ma przeszkód, aby stosunek or-
ganizacyjny wynikający z powołania był jedyną podstawą działalności 
członka zarządu. Zawarcie umowy o pracę albo umowy cywilnopraw-
nej ma charakter fakultatywny i może służyć do realizacji interesów 
zarówno spółki, jak też członka zarządu.
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