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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 2

Już 14 stycznia 2014 r. przeczytasz o podatkach
Powstanie obowiązku 
podatkowego w VAT

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek po-
datkowy powstaje z chwilą dokonania 
dostawy towarów lub wykonania usłu-
gi. W dotychczasowym stanie prawnym 
obowiązywała taka sama reguła, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że gdy dostawa 
towarów lub wykonanie usługi powin-
ny być potwierdzone fakturą, to obo-
wiązek podatkowy powstawał z chwilą 
wystawienia faktury, nie później jed-
nak niż w siódmym dniu, licząc od dnia 
wydania towaru lub wykonania usługi. 
Od Nowego Roku takiego zastrzeże-
nia nie ma, co oznacza, że powstanie 
obowiązku podatkowego nie jest już 
uzależnione od wystawienia faktury. 
Ile więc będzie czasu na wystawienie 
faktury? Zagadnienie to reguluje nowy 
art. 106i ustawy o VAT. Stanowi on, że 
fakturę wystawia się nie później niż 
15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy 
towaru lub wykonano usługę. W ust. 7 
tego artykułu napisano natomiast, że 
faktury nie można wystawić wcześniej 
niż 30 dni przed dokonaniem dostawy 
lub wykonaniem usługi, a to oznacza, 
że można ją wystawić na 30 dni przed 
dokonaniem dostawy lub wykonaniem 
usługi.

Przekroczenie 
limitu sprzedaży

W odniesieniu do utraty prawa do 
zwolnienia na skutek przekroczenia 
limitu wartości sprzedaży należy za-
uważyć, że dotychczas w takich przy-
padkach opodatkowaniu podlegała 
nadwyżka sprzedaży ponad kwotę 
limitu. W takim przypadku czynność, 
która powoduje przekroczenie limitu, 
była częściowo zwolniona od podat-
ku, częściowo zaś opodatkowana (co 
powoduje liczne wątpliwości, np. nie 
jest jasne, jak należy udokumentować 
taką czynność). Od 1 stycznia 2014 r., 
jeżeli w wyniku dokonania sprzedaży 
podatnik przekroczy limit wartości 
sprzedaży uprawniający do zwol-
nienia, opodatkowaniu podlega cała 
wartość sprzedaży, którą przekroczo-
no kwotę limitu.

Oddanie 
nieruchomości 
w użytkowanie 
wieczyste 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek 
podatkowy w stosunku do pierwszej 
opłaty powstaje z chwilą jej otrzy-
mania, gdyż pierwszą opłatę należy 
uregulować do dnia podpisania umo-

wy o oddanie gruntu w użytkowanie 
wieczyste (przed dokonaniem dosta-
wy towaru). Natomiast obowiązek 
podatkowy w odniesieniu do opłat 
rocznych powstanie z upływem każ-
dego roku, do którego odnoszą się 
poszczególne opłaty (tj. 31 grudnia 
każdego roku trwania użytkowania 
wieczystego). Jeżeli jednak przed 
31 grudnia gmina otrzymała całość 
lub część opłaty rocznej, obowiązek 
podatkowy powstanie z chwilą jej 
otrzymania w odniesieniu do otrzy-
manej kwoty.

Już wkrótce

Samochód w firmie w 2014 r.
NR 3  21–27 stycznia 2014 r.
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Jak zatrudnić 
pracownika w 2014 r.
WYŚLIJ PYTANIE

pgp@infor.pl

Racjonalne zatrudnianie pracowników ma bardzo duże znaczenie 
w prawidłowym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa, które chce od-
nosić sukcesy w prowadzeniu swojej działalności. Pracodawca powinien 
zadecydować, czy powinien zatrudnić nowego pracownika, czy może le-
piej będzie, jeżeli obecnemu zmieni zakres obowiązków albo po prostu 
podpisze z nim kolejną umowę o pracę.

Pracownik może mieć zawartych kilka równoległych stosunków pracy 
z tym samym pracodawcą. Pracodawca zatrudniający pracownika na dru-
gi etat musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy, w szcze-
gólności dotyczących zawierania umów o pracę, czasu pracy czy różnego 
rodzaju uprawnień, które są ustalane odrębnie dla każdego z nich. Przede 
wszystkim jednak, zawierając drugą umowę z jednym pracownikiem, pra-
codawca ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pra-
cy niż ta, która jest przewidziana w pierwszej umowie o pracę.

Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie pracownika z zakresem 
jego obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na określonym sta-
nowisku. Odpowiednia realizacja tego obowiązku jest niezbędna z punk-
tu widzenia właściwego wywiązywania się przez pracownika z zadań 
wynikających z umówionej pracy. Ma to również kluczowe znaczenie 
z punktu widzenia odpowiedzialności pracownika za niewłaściwe wyko-
nanie powierzonych obowiązków.

Każda umowa (także umowa o pracę) zostaje zawarta w chwili złożenia 
przez strony zgodnych oświadczeń woli. Jeśli podczas rozmowy o pracę 
przyszły pracodawca szczegółowo uzgodni z kandydatem do pracy istot-
ne warunki podjęcia zatrudnienia, to niedoszłemu pracownikowi przy-
sługuje wobec pracodawcy roszczenie o zawarcie z nim umowy o pracę 
lub o odszkodowanie.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 19 grudnia 2013 r.



Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  1  (815)6 www.pgp.infor.pl

Od kandydata do pracy 
nie zawsze trzeba żądać 
kwestionariusza osobowego
Często się zdarza, że od osoby ubiegają-
cej się o zatrudnienie przyszły pracodaw-
ca nie żąda podania danych przewidzia-
nych w kwestionariuszu osobowym dla 
takiej osoby. Zatrudniający może jednak 
żądać przekazania mu tych danych 
w kwestionariuszu dla pracownika.

Żądając od kandydatów do pracy wypełnie-
nia kwestionariusza osobowego będącego po-
łączeniem dwóch druków, tj.: kwestionariu-
sza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
i kwestionariusza dla pracownika, pracodaw-
ca gromadzi dane osobowe, do poznania któ-
rych na etapie rekrutacji nie ma prawa. Takie 
postępowanie jest niedopuszczalne i może 
powodować odpowiedzialność karną praco-
dawcy z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. 
nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przed przyjęciem do pracy pracodawca może 
żądać od pracownika wypełnienia wyłącznie 
kwestionariusza osobowego dla osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie. Dokument ten należy 
przechowywać w części A akt osobowych. Do-
piero po nawiązaniu stosunku pracy może wy-
magać, aby pracownik wypełnił dodatkowy 
kwestionariusz dla osoby zatrudnionej.

Jeżeli pracodawca od razu zatrudnia osobę, 
bez żądania od niej wypełnienia kwestiona-
riusza osobowego dla osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie, dane z obu kwestionariuszy 
można połączyć w jeden i umieścić go w czę-
ści B akt osobowych pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli pracodawca połączył w jeden doku-
ment kwestionariusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie i kwestiona-
riusz osobowy dla pracownika – należy 
umieścić go w części B akt osobowych.

Dane, których można żądać 
od kandydata do pracy

W związku z kształtowaniem się przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych i gro-
madzenia tych danych przez pracodawców, 

w przepisach prawa pracy szczegółowo wy-
mieniono katalog danych, jakich pracodawca 
może żądać od kandydata do pracy. Są to:
■ imię (imiona) i nazwisko,
■ imiona rodziców,
■ data urodzenia,
■ miejsce zamieszkania (adres zamieszkania),
■ wykształcenie,
■ przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca nie może więc wymagać od kan-
dydata do pracy innych danych, np. o stanie cy-
wilnym, rodzinnym itp. W związku z taką regu-
lacją kodeksową już w 2006 r. ustawodawca 
dostosował w tym zakresie również przepisy 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowa-
dzenia przez pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pra-
cownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 
Zamiast jednego wzoru kwestionariusza osobo-
wego pojawiły się wówczas dwa – odrębny dla 
kandydata do pracy i odrębny dla pracownika. 
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o za-
trudnienie odpowiada w swojej treści zakresem 
danych, jakich pracodawca może żądać od kan-
dydata do pracy.

Żądanie od kandydata do pracy innych in-
formacji, np. zaświadczenia o niekaralności, 
jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy ze 
względu na rodzaj zatrudnienia zezwalają na 
to odpowiednie przepisy prawa lub gdy jest 
w nich zapisane, że określone stanowisko 
może objąć jedynie osoba wcześniej niekara-
na. W innych przypadkach żądanie od osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie takiego za-
świadczenia jest niedopuszczalne.

PRZYKŁAD

Inspektor pracy, prowadząc w zakładzie 
stolarskim kontrolę prawidłowości prowa-
dzenia przez pracodawcę akt osobowych 
pracowników, stwierdził w nich przecho-
wywanie zaświadczeń o niekaralności. 
Zgodnie z wyjaśnieniami pracodawcy

odpowiedzialność 
karna

stan
cywilny
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chciał mieć pewność, że przyjmuje do pra-
cy uczciwe osoby. Na podstawie tak stwier-
dzonego stanu faktycznego inspektor pra-
cy skierował do pracodawcy wniosek 
o zaprzestanie w przyszłości żądania ta-
kich zaświadczeń od kandydatów do pra-
cy. Ponadto inspektor pracy złożył zawia-
domienie do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przez tego pracodawcę prze-
stępstwa określonego w art. 49 ustawy 
o ochronie danych osobowych, polegają-
cego na gromadzeniu danych osobowych, 
co do których pracodawca nie jest upraw-
niony. Przestępstwo to jest zagrożone karą 
grzywy, ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.

Dane, których można żądać 
po zatrudnieniu pracownika

Po zatrudnieniu pracownika, oprócz poda-
nych wyżej danych, pracodawca ma prawo 
domagać się także:
■ innych danych osobowych, a także imion 

i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pra-
cownika, jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie przez 
pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy (np. do 
przyznania świadczeń z ZFŚS),

■ numeru PESEL,
■ innych danych, jeżeli obowiązek ich poda-

nia wynika z odrębnych przepisów (np. nu-
meru NIP w przypadku pracowników pro-
wadzących działalność gospodarczą).
Udostępnienie pracodawcy danych osobo-

wych następuje w formie oświadczenia 
w kwestionariuszu osobowym lub w inny spo-
sób, np. przez okazanie dowodu osobistego. 
Pracodawca nie powinien jednak tworzyć 

kserokopii dowodu osobistego pracownika 
i przechowywać jej w aktach osobowych. Wy-
nika to z tego, że w dowodzie osobistym znaj-
dują się również dane osobowe, do których 
gromadzenia pracodawca nie ma uprawnień, 
np. wzrost pracownika czy kolor jego oczu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Bez zgody pracownika pracodawca nie 
może przechowywać w aktach osobowych 
kserokopii jego dowodu osobistego.

W konsekwencji kwestionariusz osobowy 
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie po jej 
zatrudnieniu powinien zostać umieszczony 
w części A, natomiast kwestionariusz dla pra-
cownika w części B akt osobowych.

ALEKSANDER P. KUŹNIAR

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 49 ustawy o ochronie danych 
osobowych
1. Kto przetwarza w zbiorze dane oso-
bowe, choć ich przetwarzanie nie jest 
dopuszczalne albo do których przetwa-
rzania nie jest uprawniony, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy 
danych ujawniających pochodzenie ra-
sowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, 
przynależność wyznaniową, partyjną 
lub związkową, danych o stanie zdro-
wia, kodzie genetycznym, nałogach lub 
życiu seksualnym, sprawca podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 3.

Zatrudnienie pracownika 
na drugi etat
Pracownik może mieć zawartych kilka rów-
noległych stosunków pracy z tym samym 
lub innym pracodawcą. Prawo do urlopu 
wypoczynkowego oraz innych uprawnień 
pracowniczych (np. urlopów związanych 
z urodzeniem dziecka, dodatków stażo-
wych, odpraw) dla poszczególnych stosun-
ków pracy jest ustalane odrębnie.

Pracodawcy zatrudniający pracownika na 
drugi etat muszą pamiętać o przestrzeganiu 
przepisów Kodeksu pracy, w szczególności 
dotyczących zawierania umów o pracę, czasu 
pracy czy różnego rodzaju uprawnień, które 
są ustalane odrębnie dla każdego z nich. 
W kwestii dopuszczalności podpisywania 
między tymi samymi stronami kilku umów 

dane
 osobowe

kwestionariusz 
osobowy
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o pracę, chociaż przepisy Kodeksu pracy 
wprost nie wyłączają takiej możliwości, zda-
nia ekspertów prawa pracy są podzielone.

Sąd Najwyższy w wyroku z 8 stycznia 1981 r. 
(II URN 186/80, niepublikowany) stwierdził, 
że pracodawca zawierający drugą umowę 
z jednym pracownikiem ma obowiązek powie-
rzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy 
niż ta, która jest przewidziana w pierwszej 
umowie o pracę, przy czym nie może dopuścić 
się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz 
o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbo-
wych. Oprócz tego musi przestrzegać norm 
dotyczących dobowego i tygodniowego odpo-
czynku pracownika. Nie może zmierzać do 
obejścia przepisów o wynagrodzeniu za godzi-
ny nadliczbowe.

Ten sam Sąd następnie orzekł, że w razie wy-
konywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów 
pracy podporządkowanej należy domniemy-
wać, że strony łączy jeden stosunek pracy (wy-
rok z 14 lutego 2002 r., I PKN 876/00, OSNP 
2004/4/60). Z uzasadnienia wynika, że zasadą 
jest pozostawanie stron w jednym stosunku pra-
cy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego 
zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określo-
ny nazwą kilku zawodów lub specjalności czy 
funkcji (por. też wyrok SN z 13 marca 1997 r., 
I PKN 43/97, OSNAPiUS 1997/24/494). To 
samo dotyczy innych form praktyki intensyfiko-
wania pracy w normalnym czasie pracy, polega-
jących np. na zawieraniu umowy o dodat kową 
pracę (czynności), wykonywaną w normalnym 
czasie pracy (ewentualnie przekształconym 
w zadaniowy czas pracy) obok pracy podstawo-
wej i kwalifikowaną na ogół jako autonomiczna 
klauzula w podstawowym stosunku pracy, czy 
też powierzaniu tzw. pracy uzupełniającej, gdy 
praca umówiona nie wypełnia całego czasu pra-
cy, choć charakter i skutki tej drugiej formy są 
oceniane kontrowersyjnie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dopuszczalne jest podpisanie jednej umo-
wy o pracę obejmującej świadczenie pracy 
na dwóch różnych stanowiskach pracy.

Warto wspomnieć, że przepisy prawa pracy 
ani nie wprowadzają żadnych ograniczeń od-
nośnie do limitu stosunków pracy łączących 
pracownika jednocześnie z jednym lub wielo-
ma pracodawcami, ani też maksymalnego 
wymiaru czasu pracy, w którym może taki 
pracownik być łącznie zatrudniony.

Wydaje się jednak, że w przypadku pozosta-
wania przez pracownika w więcej niż jednym 
stosunku pracy trzeba brać pod uwagę praktycz-
ne możliwości świadczenia pracy, z uwzględnie-

niem czasu na odpoczynek. Trudno bowiem so-
bie wyobrazić, że pracownik byłby jednocześnie 
zatrudniony np. u 3 pracodawców w łącznym 
wymiarze 3 etatów, bo fizycznie nie byłoby moż-
liwe, aby pracował całą dobę.

Przestrzeganie czasu pracy

Podpisywanie kilku umów o pracę na części 
etatu między tymi samymi stronami może 
być oceniane jako zamierzone obejście prze-
pisów Kodeksu pracy o czasie pracy; chodzi 
o przepisy dotyczące pracy w godzinach nad-
liczbowych oraz przepisy o dobowym i tygo-
dniowym odpoczynku. Dlatego też, jeżeli 
pracownik jest zatrudniony u tego samego 
pracodawcy w ramach więcej niż jednej umo-
wy o pracę, należałoby uznać, że korzysta 
z dobowego i tygodniowego odpoczynku jed-
nocześnie we wszystkich stosunkach pracy 
z tym samym pracodawcą. Pracownika takie-
go należałoby traktować, jakby był zatrudnio-
ny na podstawie jednej umowy o pracę. Przy-
jęcie takiej koncepcji powodowałoby zatem, 
że pracownik nie mógłby w jednym stosunku 
pracy korzystać np. z 35-godzinnego tygo-
dniowego odpoczynku i jednocześnie w tym 
czasie świadczyć pracę na rzecz tego samego 
pracodawcy na podstawie drugiej umowy.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w spółdziel-
ni na stanowisku sprzątacza na 2/3 eta-
tu i konserwatora sanitarnego na 1/3. 
W poniedziałek pracownik świadczy 
pracę jako sprzątacz przez 5 godzin, 
tj. od 8.00 do 13.00. Pracodawca może 
zatem ustalić temu pracownikowi w tej 
dobie pracowniczej tylko 3 grafikowe 
godziny pracy jako konserwatora, 
np. między 13.00 a 21.00, tak aby pra-
cownik miał zapewniony co najmniej 
11-godzinny dobowy odpoczynek.

Nowe przepisy o czasie pracy

Od 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie nowe 
przepisy w zakresie czasu pracy. Najważniej-
sze z nich wprowadzają możliwość wydłuża-
nia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy 
oraz sankcjonują prawnie ruchomy czas pra-
cy, który polega na wprowadzeniu w grafiku 
różnych godzin rozpo czynania pracy albo 

godziny 
nadliczbowe

umowa 
o pracę
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wskazaniu przez pracodawcę przedziału cza-
sowego, w którym pracownik powinien pracę 
rozpocząć (w rozkładowym dniu pracy). 

Zmiany te mogą w ograniczonym zakresie 
mieć wpływ na pracę osób zatrudnionych rów-
nolegle w więcej niż jednym stosunku pracy.

Wydłużone okresy 
rozliczeniowe

Wydłużenie okresu rozliczeniowego może 
być dokonane w każdym systemie czasu pracy, 
jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiek-
tywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi 
organizacji pracy. W praktyce oznacza to, że 
może być stosowane u każdego pracodawcy. 
To uelastycznienie czasu pracy ma na celu pla-
nowanie większej liczby godzin pracy w okresie 
dużego jej natężenia, bez niebezpieczeństwa 
powstania pracy nadliczbowej i równoważenia 
jej okresami, kiedy tej pracy jest mniej i pracow-
nik ma zaplanowanych mniej godzin pracy.

Takie wydłużenie okresu rozliczeniowego 
nawet do 12 miesięcy nie będzie miało więk-
szego znaczenia w przypadku pozostawania 
pracownika w kilku stosunkach pracy u jed-
nego pracodawcy, bo już na etapie planowa-
nia każdego harmonogramu pracodawca bę-
dzie synchronizował godziny pracy, tak aby 
nie pokrywały się one wzajemnie.

To może mieć większe znaczenie, jeżeli pra-
cownik jest zatrudniony u kilku różnych pra-
codawców, albowiem przy wydłużonym okre-
sie rozliczeniowym u jednego z nich 
i planowaniu dużej liczby godzin pracy w da-
nym czasie może się okazać, że praca w ra-
mach stosunku pracy u innego pracodawcy 
staje się niemożliwa (bo godziny grafikowe 
będą się pokrywać).

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu 
jako magazynier w zakładzie produkcyj-
nym i w szkole jako dozorca też w wy-
miarze 1/2 etatu. U pierwszego praco-
dawcy wydłużono okres rozliczeniowy do 
10 miesięcy. W związku z dużą liczbą za-
mówień pracodawca planuje wydłużenie 
pracy nawet do 12 godzin dziennie 
w okresie jesienno-zimowym, co w skraj-
nych przypadkach będzie uniemożliwiać 
temu pracownikowi świadczenie pracy 
w szkole, w której pracuje w stałych godzi-
nach od 16.00 do 20.00.

Ruchomy czas pracy
Praca w odmianie ruchomego czasu pracy, 

polegająca na ustalaniu przez pracodawcę 
różnych godzin rozpoczynania i kończenia 
pracy w poszczególnych dniach pracy, może 
w pewnych okolicznościach uniemożliwiać 
równoległą pracę u innych pracodawców. 

Natomiast odmiana ruchomego czasu pra-
cy, polegająca na wyznaczeniu przedziału 
czasowego, w którym pracownik ma rozpo-
cząć pracę, wydaje się być ułatwieniem dla 
pracowników, gdyż mogą oni w pewnym 
stopniu regulować sobie czas, w którym pra-
cują, i koordynować godziny pracy z równo-
ległym zatrudnieniem.

Urlop wypoczynkowy 
i inne uprawnienia 
ze stosunku pracy

Zarówno urlop wypoczynkowy, jak i inne 
uprawnienia pracownicze (np. urlopy zwią-
zane z urodzeniem dziecka, dodatki stażo-
we, odprawy) w równolegle trwających sto-
sunkach pracy są ustalane odrębnie.

Jeżeli więc pracownik będzie zatrudniony 
w dwóch stosunkach pracy, np. przez 7 mie-
sięcy, w każdym z nich nabędzie prawo do 
7/12 z przysługującego mu wymiaru urlopu 
w roku kalendarzowym (czyli z 20 lub 26 dni 
– w zależności od okresu zatrudnienia pra-
cownika). Istotne jest, aby w żadnym z rów-
nolegle trwających stosunków pracy nie wy-
korzystał on więcej niż przysługujący mu 
wymiar urlopu proporcjonalny do okresu 
przepracowanego u danego pracodawcy, 
a w roku kalendarzowym nie więcej niż 
20 lub 26 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest 
ustalany proporcjonalnie do okresu zatrud-
nienia, jeżeli pracownik został zatrudniony 
w trakcie roku kalendarzowego na drugi 
etat lub odchodził z pracy w ciągu roku.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 
1/2 etatu jako młodszy księgowy i na 
1/3 etatu jako asystent prezesa. W ta-
kim przypadku urlop wypoczynkowy 
(pełny wymiar urlopu przysługujący 
temu pracownikowi w roku to 
26 dni) będzie ustalany odrębnie dla 
każdego stosunku pracy. I tak:

czas
 pracy
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■  dla 1/2 etatu 
1/2 × 26 × 8 godzin = 104 godziny,

■  dla 1/3 etatu 
1/3 × 26 × 8 godzin = 70 godzin.

Jeżeli ww. pracownik był zatrudniony 
jako asystent od początku roku, to wy-
miar jego urlopu przy tej części etatu wy-
nosi 70 godzin. Natomiast gdy umowa 
o pracę na stanowisko młodszego księgo-
wego została podpisana dopiero od 
1 maja br., wymiar urlopu tego pracowni-
ka wynosi 8/12 (8 miesięcy z 12 miesięcy 
w roku) × 104 godziny = 70 godzin.

Dokumenty pracownicze

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w dwóch 
lub więcej równolegle trwających stosunkach 
pracy, to pracodawca wydaje pracownikowi 
informację o warunkach zatrudnienia odno-
śnie do każdej z umów o pracę odrębnie. Pra-
codawca informuje pracownika na piśmie, 
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 
każdej z umów o pracę, o:
■ obowiązującej pracownika dobowej i tygo-

dniowej normie czasu pracy,
■ częstotliwości wypłat wynagrodzenia za 

pracę,
■ wymiarze przysługującego pracownikowi 

urlopu wypoczynkowego,
■ obowiązującej pracownika długości okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę,
■ układzie zbiorowym pracy, którym pra-

cownik jest objęty
– a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku usta-
lenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze 
nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wy-
nagrodzenia oraz przyjętym sposobie po-
twierdzania przez pracowników przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy (art. 29 § 3 k.p.).

Ponadto w odniesieniu do każdego ze sto-
sunków pracy pracodawca prowadzi odrębną 
dokumentację w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz akta osobowe.

Pracodawca powinien prowadzić oddzielne 
dokumentacje pracownicze, jeżeli pracownik 
jest zatrudniony u niego na podstawie 2 sto-
sunków pracy.

Konieczne jest także poddanie pracownika 
wstępnym badaniom lekarskim, jeżeli osoba ta 
będzie zatrudniona na stanowisku pracy w in-
nych warunkach niż pracuje obecnie. Przykła-
dowo, pracownik jest zatrudniony na 1/2 eta-
tu jako magazynier i posiada aktualne badania 
lekarskie, a następnie zostaje zatrudniony na 

kolejne 1/2 etatu jako kierowca. W tym przy-
padku konieczne będzie przeprowadzenie ba-
dań wstępnych na stanowisko kierowcy, bo 
praca na tym stanowisku odbywa się w innych 
warunkach niż praca magazyniera.

Po zakończeniu każdego z odrębnych sto-
sunków pracy pracodawca powinien wydać 
pracownikowi 2 oddzielne świadectwa pracy. 
Jeżeli natomiast pracownik chciałby uzyskać 
opinię na temat jego pracy lub referencje, ce-
lem przedłożenia kolejnemu lub innemu pra-
codawcy, to nie ma przeszkód, aby pracodaw-
ca wydał jeden taki dokument.

Pracodawca lub pracodawcy zatrudniający 
pracowników mają wobec nich identyczne obo-
wiązki w odniesieniu do każdego z łączących 
ich stosunków pracy. Chodzi tu w szczególności 
o obowiązek informacyjny, ustalanie upraw-
nień pracowniczych czy wypłatę wynagrodze-
nia za pracę oraz innych świadczeń związanych 
z pracą. Jeżeli jeden pracodawca zatrudnia pra-
cownika w więcej niż jednym stosunku pracy, to 
powinien dla każdego stosunku pracy realizo-
wać swoje obowiązki odrębnie. Ma to istotne 
znaczenie także z praktycznego punktu widze-
nia, bo pozwala na zachowanie porządku 
w sprawach pracowniczych.

Zakaz konkurencji 
w przypadku równoległego 
zatrudnienia u różnych 
pracodawców

Podjęcie równoległego zatrudnienia u innego 
pracodawcy nie będzie możliwe w przypadku, 
jeżeli pracownik zawarł z pierwszym pracodaw-
cą umowę o zakazie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej w okresie zatrudnienia. Taką 
umowę można zawrzeć z każdym pracowni-
kiem. W zakresie określonym w odrębnej umo-
wie pracownik nie może prowadzić działalności 
konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też 
świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub 
na innej podstawie na rzecz podmiotu prowa-
dzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Pracodawca, który poniesie szkodę wskutek 
naruszenia przez pracownika zakazu konkuren-
cji przewidzianego w umowie, będzie mógł do-
chodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Podjęcie równoległego zatrudnienia u in-
nego pracodawcy w przypadku stwierdzenia, 
że stanowi ono działalność objętą zakazem 
konkurencji, może być podstawą dyscyplinar-
nego zwolnienia pracownika.

W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyż-
szy, który w wyroku z 1 lipca 1998 r., I PKN 
218/98, OSNP 1999/15/480, stwierdził, że 

regulamin
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podjęcie działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy uzasadnia wypowiedzenie umo-
wy o pracę na czas nieokreślony (art. 30 § 4, 
art. 45 k.p.) zarówno wtedy, gdy pracownik 
prowadzi ją wbrew umowie o zakazie konku-
rencji (art. 1011 § 1 k.p.), jak również wtedy, 
gdy takiej umowy strony stosunku pracy nie 
zawarły.

Umowy o zakazie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności (art. 1013 k.p.).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 29 Kodeksu pracy
§ 1. Umowa o pracę określa strony umo-
wy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz 
warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3)  wynagrodzenie za pracę odpowia-

dające rodzajowi pracy, ze wskaza-
niem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
§ 2. Umowę o pracę zawiera się na pi-
śmie. Jeżeli umowa o pracę nie została 
zawarta z zachowaniem formy pisem-
nej, pracodawca powinien, najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pracy przez pracow-
nika, potwierdzić pracownikowi na pi-
śmie ustalenia co do stron umowy, ro-
dzaju umowy oraz jej warunków.
§ 3. Pracodawca informuje pracownika 
na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni 
od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
1)  obowiązującej pracownika dobowej 

i tygodniowej normie czasu pracy,
2)  częstotliwości wypłat wynagrodze-

nia za pracę,

3)  wymiarze przysługującego pracow-
nikowi urlopu wypoczynkowego,

4)  obowiązującej pracownika długości 
okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

5)  układzie zbiorowym pracy, którym 
pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku 
ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo 
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie 
wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym 
sposobie potwierdzania przez pracowni-
ków przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 31. Poinformowanie pracownika o jego 
warunkach zatrudnienia, o których mowa 
w § 3 pkt 1–4, może nastąpić przez pisem-
ne wskazanie odpowiednich przepisów 
prawa pracy.
§ 32. Pracodawca informuje pracownika 
na piśmie o zmianie jego warunków za-
trudnienia, o których mowa w § 3 
pkt 1–4, o objęciu pracownika układem 
zbiorowym pracy, a także o zmianie 
układu zbiorowego pracy, którym pra-
cownik jest objęty, niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 1 miesiąca 
od dnia wejścia w życie tych zmian, 
a w przypadku gdy rozwiązanie umowy 
o pracę miałoby nastąpić przed upły-
wem tego terminu – nie później niż do 
dnia rozwiązania umowy.
§ 33. Poinformowanie pracownika 
o zmia nie jego warunków zatrudnienia, 
o których mowa w § 3 pkt 1–4, może na-
stąpić przez pisemne wskazanie odpo-
wiednich przepisów prawa pracy.
§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę 
wymaga formy pisemnej.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowied-
nio do stosunków pracy nawiązanych 
na innej podstawie niż umowa o pracę.

Zawarcie umowy o pracę 
w sposób dorozumiany
Kodeks pracy zasadniczo przewiduje za-
warcie umowy o pracę w formie pisem-
nej, mimo to umowa o pracę może być 
zawarta także w sposób dorozumiany.

Z art. 11 k.p. wynika, że nawiązanie stosun-
ku pracy następuje na podstawie zgodnego 

oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. 
Brak w nim natomiast nakazu zachowania ja-
kiejkolwiek formy tych oświadczeń pod rygo-
rem nieważności umowy. Przyjmuje się więc, 
że zawarcie umowy o pracę może nastąpić nie 
tylko przez wyraźne i ujęte w formie pisemnej 
oświadczenia stron, jak tego wymagają przepi-

działalność 
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sy (art. 29 k.p.), ale także przez złożenie 
oświadczeń dorozumianych wynikających 
z faktycznego zachowania się stron. Potwier-
dza to art. 60 k.c. Wola osoby dokonującej 
czynności prawnej może być wyrażona przez 
każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia 
jej wolę w sposób dostateczny, w tym również 
przez ujawnienie tej woli w postaci elektro-
nicznej. Chodzi tu o czynności wyrażające się, 
z jednej strony zobowiązaniem pracownika do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na 
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, 
a z drugiej – zobowiązaniem pracodawcy do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 
(art. 22 § 1 k.p.).

Zachowania stron muszą jednak być wyraź-
ne i pozwalać na odczytanie ich woli zawar-
cia umowy o pracę. Wola pracownika może 
być przy tym wyrażona np. przez jego zacho-
wanie świadczące o tym, że aprobuje propo-
zycję pracodawcy odnośnie do zatrudnienia. 
Przykładowo, może to być faktyczne podjęcie 
pracy na określonym stanowisku pracy zgod-
nie z ofertą pracodawcy.

Za ustaleniem, że strony były związane sto-
sunkiem pracy, przemawia także fakt realiza-
cji przez pracodawcę zobowiązań typowych 
dla stosunku pracy, np. udzielanie urlopu wy-
poczynkowego czy czasu wolnego za godziny 
nadliczbowe (wyrok SN z 4 grudnia 1998 r., 
I PKN 484/98, OSNP 2000/2/62).

PRZYKŁAD

Adam Z. umówił się z Janem S. prowa-
dzącym przedsiębiorstwo budowlane, 
że będzie u niego pracował przy budo-
wie kompleksu handlowego. Adam Z. 
przychodził na polecenie majstra do 
pracy codziennie o godz. 6.00 i praco-
wał do godz. 16.00. Pracował jako po-
mocnik murarski, wykonując proste 
prace budowlane na polecenie majstra 
budowy. Używał narzędzi przydzielo-
nych mu przez majstra. Strony nie za-
warły żadnej umowy w formie pisem-
nej. Adam Z. pracował tak przez 
10 miesięcy i Jan S. co miesiąc wypłacał 
mu wynagrodzenie. Po zakończeniu 
pracy Adam Z. zażądał od Jana S. wy-
dania mu świadectwa pracy i wypłaty 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Jan S. jednak odmówił, 
twierdząc, że nie zatrudnił go na pod-
stawie umowy o pracę. Wówczas 
Adam Z. wystąpił do sądu pracy z poz- 

wem o ustalenie istnienia stosunku pra-
cy. Sąd uwzględnił jego powództwo, 
ustalając, że Adama Z. i Jana S. łączył 
stosunek pracy, który został zawarty 
w sposób dorozumiany.

W sposób dorozumiany mogą być też za-
wierane umowy cywilnoprawne, np. umowa 
zlecenia lub umowa o dzieło. 

W celu określenia, czy strony istotnie za-
warły umowę o pracę czy też umowę cywilno-
prawną, pomocne jest zwłaszcza ustalenie 
sposobu świadczenia pracy oraz czynności 
podejmowanych w związku z tym przez pra-
codawcę. Jeśli więc osoba fizyczna zobowią-
zała się do wykonywania osobiście pracy 
w sposób ciągły i podporządkowany polece-
niom pracodawcy lub przełożonego oraz gdy 
praca ta była wykonywana w miejscu i czasie 
określonym przez pracodawcę, to umowa ta 
ma cechy umowy o pracę. 

Nie bez znaczenia jest także zamiar i cel 
umowy nawiązanej przez strony. Istotny jest 
też element faktycznego podporządkowania 
pracownika w czasie wykonywania pracy oraz 
stałość zatrudnienia. Umowa zlecenia ma bo-
wiem co do zasady charakter jednorazowy 
i dotyczy wykonania doraźnej czynności lub 
usługi. Wskazywał na to także Sąd Najwyższy 
w wyroku z 15 października 1999 r. (I PKN 
307/99, OSNAP 2001/7/214), stwierdzając, 
że umowa zlecenia z reguły określa rodzaj wy-
konywanych czynności i w zasadzie nie może 
polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecają-
cego i wykonywaniu stosownie do jego po-
trzeb czynności zlecanych na bieżąco. Nato-
miast umowa o dzieło ma charakter czynności 
przynoszącej konkretny, indywidualny rezul-
tat. Ponadto umowa o dzieło w odróżnieniu od 
umowy o pracę cechuje się znaczną swobodą 
i samodzielnością wykonawcy w zakresie wy-
konywania umówionego dzieła.

W praktyce występują także sytuacje, gdy 
strony zawierają wprawdzie umowę o pracę na 
piśmie, ale jest ona z mocy prawa nieważna, 
np. wskutek naruszenia bezwzględnie obowią-
zujących przepisów. Dotyczy to w szczególności 
członków zarządu spółek kapitałowych zawie-
rających umowy o pracę wbrew wymogom wy-
nikającym z przepisów Kodeksu spółek handlo-
wych. Powstają wtedy wątpliwości, jak ocenić 
sytuację, gdy członek zarządu zatrudniony na 
podstawie umowy nieważnej z powodu jej 
sprzeczności z art. 210 § 1 k.s.h. (np. zawartej 
z innym członkiem zarządu) faktycznie świad-
czy pracę na zasadach odpowiadających wa-
runkom umowy o pracę. Rozstrzygając te wąt-
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pliwości, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, 
że mimo nieważności zawartej umowy o pracę 
strony mogą nawiązać umowny stosunek pracy 
przez czynności dorozumiane, w szczególności 
wskutek dopuszczenia pracownika do pracy, 
przyjmowania pracy przez pracodawcę i reali-
zowania takiego stosunku prawnego, który od-
powiada cechom stosunku pracy określonym 
w art. 22 k.p. (wyroki SN z: 8 czerwca 2010 r., 
I PK 16/10, niepubl., oraz 12 stycznia 2005 r., 
I PK 123/04, OSNP 2005/15/231). Nie chodzi 
tu o konwalidację pierwszej umowy o pracę 
(por. uzasadnienie uchwał składu 7 sędziów 
NSA z 10 lipca 2000 r.: FPS 3/00, ONSA 
2001/1/8 i FPS 4/00, ONSA 2001/1/9), ale 
o zawarcie w sposób dorozumiany nowej umo-
wy o pracę. Istotne jest jednak, że aby doszło do 
nawiązania stosunku pracy, musi zaistnieć sytu-
acja – chociażby faktyczna (bez zachowania 
wymaganej formy) – zobowiązania się praco-
dawcy działającego przez organ uprawniony do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 
Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku 
z 18 czerwca 2007 r. (II PK 341/06, niepubliko-
wany). 

A zatem do zawarcia umowy w sposób doro-
zumiany może dojść wówczas, gdy pracodaw-
ca jest odpowiednio reprezentowany przez 
osobę uprawnioną do zawierania umów o pra-
cę. Zwykle będzie to dyrektor lub kierownik 
firmy. Jeżeli osoby te przyjmowały pracę pra-
cownika, który w czasie jej wykonywania był 
podporządkowany ich poleceniom i wypłacały 
mu wynagrodzenie, to zazwyczaj można przy-
jąć, że strony zawarły umowę o pracę.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, gdy 
przepisy przewidują szczególne zasady repre-
zentacji pracodawcy przy zawieraniu umów 
o pracę z niektórymi pracownikami, jak np. 
w przypadku członków zarządu spółek z o.o., 
gdzie wymagane jest reprezentowanie spółki 
przez radę nadzorczą lub pełnomocnika usta-
nowionego uchwałą zgromadzenia wspólni-

ków (art. 210 § 1 k.s.h.). W takim przypadku 
można przyjąć, że strony zawarły umowę 
o pracę wówczas, gdy spółka przy faktycznym 
zawieraniu tej umowy była reprezentowana 
przez radę nadzorczą lub pełnomocnika.

RYSZARD SADLIK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 22 Kodeksu pracy
§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pra-
cownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pra-
codawcy i pod jego kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrud-
niania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 11. Zatrudnienie w warunkach okre-
ślonych w § 1 jest zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy, bez względu 
na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie 
umowy o pracę umową cywilnoprawną 
przy zachowaniu warunków wykony-
wania pracy, określonych w § 1.
§ 2. Pracownikiem może być osoba, któ-
ra ukończyła 18 lat. Na warunkach 
określonych w dziale dziewiątym pra-
cownikiem może być również osoba, 
która nie ukończyła 18 lat.
§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do 
czynności prawnych może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego nawiązać 
stosunek pracy oraz dokonywać czynno-
ści prawnych, które dotyczą tego stosun-
ku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeci-
wia się dobru tej osoby, przedstawiciel 
ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuń-
czego może stosunek pracy rozwiązać.

Przyczyna dopuszczająca 
zawieranie długoterminowych 
umów o pracę na czas określony
W praktyce pracodawcy często proponu-
ją pracownikom umowy na okres kilku 
lub więcej lat – zachowując jednocześnie 
prawo do krótkiego 2-tygodniowego 

okresu wypowiedzenia. Zawierając tak 
długą umowę na czas określony, bez-
pieczniej będzie dla pracodawcy, jeżeli 
może wykazać przyczynę uzasadniającą 

wynagrodzenie
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zawarcie takiej umowy. Brak uzasadnie-
nia dla zawarcia długiej umowy termino-
wej może bowiem narazić pracodawcę 
na uznanie przez sąd pracy, że pracownik 
jest zatrudniony na czas nieokreślony.

Standardem w prawie pracy jest zatrudnia-
nie pracowników na podstawie umowy o pra-
cę na czas nieokreślony. Ze względu na spo-
sób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem 
taka umowa najlepiej chroni pracownika. 
Umowa terminowa jest więc wyjątkiem, któ-
rej zastosowanie musi być usprawiedliwione.

Z reguły to pracodawca decyduje o rodzaju 
zawieranej umowy, a jeśli jest to umowa termi-
nowa – o okresie, na jaki zostanie zawarta. 
Pracownik może jedynie zgodzić się na propo-
nowane warunki i przystąpić do takiej umowy. 
Negocjacje warunków umownych w praktyce 
dotyczą w zasadzie tylko pracowników o wy-
sokich (najwyższych) kwalifikacjach lub za-
trudnionych w charakterze kadry zarządzają-
cej firmą. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w uchwale z 16 kwietnia 1998 r. (III ZP 52/97), 
nadużycie przez pracodawcę swojej ekono-
micznej przewagi przez zawieranie umów ter-
minowych w celu obejścia przepisów o ochro-
nie trwałości bezterminowego stosunku pracy 
umożliwia uznanie klauzuli terminu za nie-
ważną na podstawie art. 58 § 1 k.c. w związku 
z art. 300 k.p. Podobne zdanie wyraził Sąd 
Najwyższy w wyroku z 7 września 2005 r. 
(II PK 294/04), w którym uznano, że (...) za-
warcie długoterminowej umowy o pracę na czas 
określony (9 lat), z dopuszczalnością jej wcze-
śniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wy-
powiedzeniem, może być kwalifikowane jako 
obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współ-
życia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w związku 
z art. 300 k.p.) (...).

Uzasadnienie dla zawarcia 
umowy terminowej 
nie jest konieczne

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraża-
ny jest wprost pogląd o braku wymogu istnie-
nia uzasadnienia dla zawarcia umowy termi-
nowej. Tak uznał np. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 5 października 2012 r. (I PK 79/12, niepubli-
kowany). W wyroku tym Sąd Najwyższy 
(wskazując na dopuszczalność zatrudnienia 
pracownika na podstawie 5-letniej umowy na 
czas określony) stwierdził, że okres 5 lat nie 
jest okresem tak długim dla umowy na czas 
określony, aby można było mówić o zawarciu 

umowy z obejściem prawa. Stanowi on stan-
dardowy czas trwania umów o pracę zawiera-
nych z kadrą menedżerską. Ponadto wypowie-
dzenie umowy na czas określony przed 
zakładanym terminem końcowym nie może 
być ocenione jako sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego. Przy ocenie każdego przy-
padku trzeba bowiem brać pod uwagę nie tyl-
ko ochronę pracownika i stabilizację jego 
zatrudnienia, ale także funkcję organizator-
ską, jaką ma do spełnienia prawo pracy. W uza-
sadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wska-
zał, że w obowiązującym stanie prawnym 
brakuje podstawy prawnej dla obowiązku 
wskazania istnienia uzasadnienia zawarcia 
umowy terminowej i jej rozwiązania.

Kiedy zawarcie 
umowy terminowej 
musi być uzasadnione

Istotną okoliczność stanowi to, jaki był interes 
stron umowy. Może się pojawić potrzeba zbada-
nia, czy warunki, w jakich działał pracodawca, 
nie skłaniały go do wykorzystania umów termi-
nowych w sposób niezgodny z prawem (zmie-
rzający do obejścia prawa) lub sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem pra-
wa i zasadami współżycia społecznego. Jak 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 lutego 
2009 r. (II PK 186/08, niepublikowany), zawar-
cie długotrwałej umowy terminowej po to, aby 
można ją było w dowolnym momencie swobod-
nie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa 
do zatrudnienia terminowego i z zasadami 
współżycia społecznego.

Badania tych okoliczności należałoby doko-
nywać każdorazowo na podstawie konkret-
nych okoliczności faktycznych (konkretny 
pracodawca, warunki, w jakich funkcjonuje, 
zakres i rodzaj działalności). Istotny pogląd 
w tym zakresie wyraził Sąd Najwyższy w wy-
roku z 25 października 2007 r. (II PK 49/07, 
niepublikowany), wskazując, że 
(...) niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej 
umowy o pracę na czas określony z klauzulą 
wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodnio-
wym wypowiedzeniem, chyba że co innego wyni-
ka z przepisów prawa pracy albo z charakteru 
umowy dotyczącej wykonywania zadań ozna-
czonych w czasie, albo gdy z innych przyczyn nie 
narusza to usprawiedliwionego i zgodnego inte-
resu obu stron stosunku pracy (...). 

W sprawie, w której zapadł powołany wyrok, 
pracownik zawarł z pracodawcą umowę o pra-
cę na czas określony 5 lat z możliwością jej roz-
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wiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. 
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli zawierana jest 
długoterminowa umowa o pracę z klauzulą wy-
powiedzenia 2-tygodniowego i następuje to 
w sytuacji, w której warunki takiej umowy zo-
stały ustalone wyłącznie przez pracodawcę (nie 
dopuszczał on żadnych negocjacji), a pracowni-
kowi pozostawało wyłącznie proste przystąpie-
nie do tej umowy albo nieuzyskanie zatrudnie-
nia w ogóle – sąd pracy powinien badać 
przyczyny, dla których została zawarta długo-
terminowa umowa na czas określony, a także 
przyczyny zamieszczenia klauzuli umożliwiają-
cej rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
Chodzi tu o potwierdzenie lub wykluczenie 
tego, że pracodawca narzucił takie niekorzystne 
warunki umowy o pracę w celu obejścia należ-
nych pracownikowi standardów ochrony, która 
by mu przysługiwała, gdyby zawarto prawidło-
wo umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ponadto, w takiej sytuacji może mieć miej-
sce złamanie określonego w art. 183a k.p. 
zakazu dyskryminacji przez wadliwe ukształ-
towanie warunków umowy o pracę w zakre-
sie nawiązania oraz rozwiązania stosunku 
pracy (pozbawienie pracownika prawa do 
wypowiedzenia mu umowy z uzasadnionych 
powodów i prawa do związanej z tym ochro-
ny związkowej – art. 30 § 4 i art. 38 k.p.).

Aby uchronić się przed zarzutami obejścia 
prawa lub dyskryminacji, pracodawca powi-

nien być w stanie wykazać przyczyny zawar-
cia umowy terminowej na długi okres 
– zwłaszcza gdy w umowie przewidziano 
możliwość jej wypowiedzenia.

Wnioski dla pracodawcy
W obecnym stanie prawnym pracodawca for-

malnie nie musi wykazywać istnienia przyczyny 
zawarcia z danym pracownikiem umowy o pra-
cę na czas określony. Żaden przepis Kodeksu 
pracy nie nakłada takiego obowiązku. 

W praktyce jednak – biorąc pod uwagę po-
glądy wynikające z orzecznictwa sądowego 
w tym zakresie – pracodawca w przypadku 
zakwestionowania przez pracownika przed 
sądem długoterminowej (jak wynika z powo-
łanych orzeczeń już kilkuletniej) umowy 
o pracę na czas określony, zawierającej klau-
zulę wypowiedzenia, musi się liczyć z zarzu-
tem naruszenia zasad współżycia społeczne-
go lub nadużycia prawa albo działania 
zmierzającego do obejścia prawa lub działa-
nia sprzecznego ze społeczno-gospodarczym 
jego przeznaczeniem. Może to w praktyce 
oznaczać konieczność wykazywania przez 
pracodawcę przyczyn (ekonomicznych, orga-
nizacyjnych lub innych), które spowodowały 
zawarcie takiego właśnie (a nie beztermino-
wego) kontraktu pracowniczego.

Tabela 1. Różne stanowiska sądów w sprawie formułowania przyczyny zawarcia umowy 
na czas określony

Brak wymagania istnienia przyczyny
zawarcia umowy terminowej

Postulat konieczności istnienia przyczyny
zawarcia umowy terminowej

Wyrok SN z 5 października 2012 r. 
(I PK 79/12)

Wyrok SN z 25 października 2007 r. 
(II PK 49/07)

1. Okres 5 lat nie jest dla umowy o pracę na 
czas określony okresem tak długim, by moż-
na było mówić o zawarciu umowy z obejściem 
prawa. Stanowi on standardowy czas trwania 
umów o pracę zawieranych zwłaszcza z kadrą 
menedżerską.
2. Obecnie nie ma podstawy prawnej dla kon-
struowania wymagania istnienia uzasadnie-
nia zawarcia umowy terminowej i jej rozwią-
zania.

1. Niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej 
umowy o pracę na czas określony z klauzulą 
wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodnio-
wym wypowiedzeniem, chyba że co innego 
wynika z przepisów prawa pracy albo z cha-
rakteru umowy dotyczącej wykonywania za-
dań oznaczonych w czasie, albo gdy z innych 
przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego 
i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. 
Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas okre-
ślony było niedopuszczalne, stosunek pracy 
podlega przepisom prawa pracy o umowie na 
czas nieokreślony.
2. Odstąpienie od standardu umowy na czas 
nieokreślony, standardu wymaganego ze 
względu na uzasadnioną ochronę pracowni-
ka, następuje tylko w tych okolicznościach, 
które są odpowiednie dla umów terminowych.

ANDRZEJ MAREK
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 25 Kodeksu pracy
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na 
czas nie określony, na czas określony 
lub na czas wykonania określonej 
pracy. Jeżeli zachodzi konieczność 
zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pra -

cy, pracodawca może w tym celu za-
trudnić innego pracownika na pod-
stawie umowy o pracę na czas okre-
ślony, obejmujący czas tej nieobec- 
ności.
§ 2. Każda z umów, o których mowa 
w § 1, może być poprzedzona umową 
o pracę na okres próbny, nie przekra-
czający 3 miesięcy.

Normy i wymiar czasu pracy 
w umowie z pracownikiem 
niepełnoetatowym
Zatrudniając pracownika niepełnoetato-
wego, należy pamiętać o prawidłowym 
określeniu jego norm czasu pracy w do-
datkowej informacji o warunkach zatrud-
nienia, a także o wpisaniu do postano-
wień umowy o pracę – oprócz wymiaru 
etatu – również tzw. limitu godzin po-
nadwymiarowych. Mimo że pracownicy 
niepełnoetatowi pracują krócej niż 8 go-
dzin na dobę, to ich norma dobowa wy-
nosi 8 godzin.

Dokumentem, w którym pracodawca powi-
nien określić normy czasu pracy pracownika, 
jest informacja o warunkach zatrudnienia, 
dołączana do umowy o pracę lub wręczana 
pracownikowi w terminie nie dłuższym niż 
7 dni od podpisania umowy.

Normy czasu pracy nie zależą od wymiaru 
etatu. Bez względu na to, czy pracownik jest 
zatrudniony na pełny etat czy na pół (lub do-
wolną inną część), jego normy są takie same 
jak pracownika pełnoetatowego. Norma do-
bowa wynosi 8 godzin, natomiast norma ty-
godniowa – przeciętnie 40 godzin w okresie 
rozliczeniowym.

PRZYKŁAD

Pracodawca podpisuje z pracownikiem 
umowę o pracę na 1/2 etatu. Oprócz 
tego w dodatkowej informacji o warun-
kach zatrudnienia zapisuje, że: „obo-
wiązujące pracownika normy czasu pra-
cy obejmują: 8 godzin – w przypadku 

normy dobowej, oraz przeciętnie 40 go-
dzin – w przypadku normy tygodnio-
wej”.

„Normy czasu pracy pracownika” są czymś 
innym niż „czas pracy pracownika”. Normy 
czasu pracy służą przede wszystkim do usta-
lania godzin nadliczbowych. Planowany dla 
pracownika czas pracy – mimo obowiązują-
cych go takich norm – musi być uzależniony 
od wymiaru jego etatu.

Jeśli zatem, podpisując z pracownikiem 
umowę o pracę na 1/2 etatu, w przekazywa-
nej pracownikowi dodatkowej informacji 
o warunkach zatrudnienia pracodawca zapi-
suje, że obowiązujące pracownika normy cza-
su pracy obejmują 8 godzin w przypadku 
normy dobowej i przeciętnie 40 godzin 
w przypadku normy tygodniowej, to nie 
oznacza to jednocześnie, że pracodawca 
może planować pracownikowi pracę w wy-
miarze wynikającym z tych norm. Zaplano-
wany do przepracowania wymiar godzin 
musi być proporcjonalny do wielkości obo-
wiązującego pracownika etatu – czyli w przy-
padku połowy etatu o połowę niższy niż dla 
pracownika pełnoetatowego.

Wymiar etatu 
w umowie o pracę

Umowa o pracę pracownika niepełnoetato-
wego nie różni się co do zasady od umowy 
pracownika pełnoetatowego. Pracodawca po-
winien jednak pamiętać o prawidłowym okre-

etat

normy 
czasu pracy
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śleniu w niej wymiaru czasu pracy takiego 
pracownika – czyli o wskazaniu wielkości 
jego etatu.

PRZYKŁAD

Podpisując z pracownikiem umowę 
o pracę na 3/4 etatu, pracodawca powi-
nien określić w niej – w miejscu wskazu-
jącym „wymiar czasu pracy” – obowią-
zującą pracownika wielkość etatu (czyli 
w tym przypadku 3/4 etatu).

Limit niepełnoetatowca 
w umowie o pracę

W przypadku pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatko-
wa praca nie zawsze oznacza pracę w godzi-
nach nadliczbowych. Nadgodziny przypadają 
bowiem dopiero po przekroczeniu norm cza-
su pracy, które u pracownika niepełnoetato-
wego są takie same, jak u pracownika zatrud-
nionego na cały etat.

PRZYKŁAD

Sekretarka zatrudniona w podstawo-
wym systemie czasu pracy w wymiarze 
3/4 etatu wykonuje swoje obowiązki od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 15.00. W związku ze szczegól-
nymi potrzebami przełożony polecił jej 
jednego dnia pracę do godziny 17.00. 
Ta dodatkowa praca nie stanowiła pracy 
nadliczbowej. Pracownica, wykonując 
tę pracę, nie przekroczyła bowiem obo-
wiązujących jej norm czasu pracy. Nie 
przysługuje jej za nią zatem dodatek 
z tytułu nadgodzin, a jedynie normalne 
wynagrodzenie.

Aby takich sytuacji, w których pracownik 
niepełnoetatowy wykonuje dodatkową pracę 
bez prawa do dodatku za nadgodziny, było 
mniej, pracodawca ma obowiązek wprowa-
dzić do treści umowy o pracę takiego pracow-
nika tzw. limit godzin ponadwymiarowych. 
Jest to liczba godzin ponadwymiarowych, 
po przekroczeniu której pra cownikowi przy-
sługuje dodatek jak za godziny nadliczbowe 
– mimo że jeszcze nie mamy do czynienia 
z pracą nadliczbową.

Najczęściej stosowanymi sposobami ustala-
nia limitu jest jego określenie:

■ w odniesieniu do dobowego wymiaru 
czasu pracy – np. „pracownik ma prawo 
do dodatku jak za godziny nadliczbowe 
po przepracowaniu więcej niż 6 godzin 
na dobę”,

■ w odniesieniu do wymiaru tygodniowe-
go – np. „pracownik ma prawo do do-
datku jak za godziny nadliczbowe po 
przepracowaniu więcej niż 30 godzin 
przeciętnie w tygodniu w obowiązują-
cym go okresie rozliczeniowym”.
Za dodatkową pracę nieprzekraczającą 

limitu pracownikowi należy się jedynie 
normalne wynagrodzenie, zaś za przekra-
czającą limit – normalne wynagrodzenie 
wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na stanowi-
sku doradcy klienta na 1/2 etatu 
zgodnie z treścią umowy o pracę ma 
prawo do dodatku za godziny nadlicz-
bowe po przepracowaniu więcej niż 6 
godzin na dobę. Mimo że pracownik 
pracuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 12.00, w je-
den piątek na polecenie pracodawcy 
został w pracy do godz. 18.00. 
W związku z tym pracownik otrzyma:
■  za dwie pierwsze godziny dodat-

kowej pracy (od godz. 12.00 do 
14.00) – jedynie normalne wyna-
grodzenie (praca ta nie przekra-
cza bowiem ani ogólnych norm 
czasu pracy, ani ustalonego dla 
pracownika limitu),

■  za kolejne dwie godziny pracy (od 
godz. 14.00 do 16.00) – dodatek 
jak za godziny nadliczbowe (prze-
kraczają one bowiem limit ustalo-
ny w umowie o pracę),

■  za ostatnie dwie godziny pracy 
(od godz. 16.00 do 18.00) – doda-
tek z tytułu pracy nadliczbowej 
(godziny te stanowią pracę nad-
liczbową, ponieważ przekraczają 
8-godzinną normę czasu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony jest na sta-
nowisku doradcy klienta na 1/2 eta-
tu. Zgodnie z treścią umowy o pracę

nadgodziny
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ma prawo do dodatku za godziny nad-
liczbowe po przepracowaniu więcej niż 
30 godzin przeciętnie w tygodniu 
w okresie rozliczeniowym. Mimo że 
pracownik pracuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 12.00, 
w jeden piątek został w pracy (na pole-
cenie pracodawcy) do godz. 18.00. 
W związku z tym pracownik otrzyma:
■  za 4 pierwsze godziny dodatkowej 

pracy (od godz. 12.00 do 16.00) – je-
dynie normalne wynagrodzenie (pra-
ca ta nie przekracza ani norm czasu 
pracy, ani ustalonego dla pracownika 
limitu),

■  za ostatnie 2 godziny pracy (od godz. 
16.00 do 18.00) – dodatek z tytułu 
pracy nadliczbowej (godziny te stano-
wią pracę nadliczbową, ponieważ 
przekraczają obowiązującą pracowni-
ka 8-godzinną normę czasu pracy).

Dobowo określony limit godzin ponadwymia-
rowych nie może być ustalony na poziomie 8 go-
dzin. Po przekroczeniu 8 godzin pracownik pra-
cuje już w godzinach nadliczbowych. Limit ma 
być zaś limitem godzin ponadwymiarowych, 
które nie stanowią pracy nadliczbowej, a za któ-
re przysługuje dodatek jak za nadgodziny.

Podobnie jest z limitem określonym w odnie-
sieniu do wymiaru tygodniowego. Taki limit nie 
może być ustalony na poziomie normy tygo-

dniowej i ustanawiać prawa pracownika do do-
datku dopiero po przepracowaniu więcej niż 
40 godzin przeciętnie w tygodniu, w obowiązu-
jącym okresie rozliczeniowym. Po przepracowa-
niu 40 godzin przeciętnie w tygodniu powstają 
już godziny nadliczbowe, a limit ma dawać pra-
wo do dodatku za ponadwymiarową pracę, któ-
ra nie stanowi jeszcze pracy nadliczbowej.

MONIKA WACIKOWSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 292 Kodeksu pracy
§ 1. Zawarcie z pracownikiem umowy 
o pracę przewidującej zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy nie 
może powodować ustalenia jego wa-
runków pracy i płacy w sposób mniej 
korzystny w stosunku do pracowników 
wykonujących taką samą lub podobną 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
z uwzględnieniem jednak proporcjonal-
ności wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń związanych z pracą, do wy-
miaru czasu pracy pracownika.
§ 2. Pracodawca powinien, w miarę moż-
liwości, uwzględnić wniosek pracownika 
dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy 
określonego w umowie o pracę.

Określenie w umowie o pracę 
miejsca pracy 
pracownika budowlanego
W przypadku pracowników budowla-
nych miejsce pracy powinno być określo-
ne jako ruchome miejsce pracy. Można je 
zatem wskazać jako budowy prowadzo-
ne przez danego pracodawcę na określo-
nym obszarze.

Miejscem pracy jest stały punkt geograficzny 
lub pewien obszar, strefa określona granicami 
jednostki administracyjnej kraju lub wyznaczo-
ne w inny dostatecznie wyraźny sposób miej-
sce, w którym ma nastąpić wykonywanie pracy 
(wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r., 
I PR 19/85, OSP 1986/3/46).

Miejsce pracy 
pracowników budowlanych 
w orzecznictwie SN

Problem prawidłowego określenia miejsca 
wykonywania pracy pracownika budowlane-
go jest związany ze specyfiką wykonywania 
pracy przez tych pracowników. Charaktery-
zuje się ona bowiem zmiennością miejsca wy-
konywania pracy.

Przedsiębiorcy budowlani prowadzą za-
zwyczaj działalność w różnych lokalizacjach. 
Zdarza się również prowadzenie równocze-
śnie kilku budów, zlokalizowanych w różnych 

limit
 godzin

okres 
rozliczeniowy
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miejscowościach. W związku z tym praco-
dawcy zatrudniający pracowników budowla-
nych muszą mieć swobodę decydowania 
o przeniesieniu konkretnego pracownika do 
pracy przy różnych budowach w krótkich od-
stępach czasu. Stosunek pracy takiego pra-
cownika cechuje bowiem mobilność.

Jak określić miejsce pracy pracownika bu-
dowlanego, wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwa-
le z 9 grudnia 2011 r. (II PZP 3/11, OSNP 
2012/15–16/186):
pracownik przedsiębiorstwa budowlanego reali-
zującego inwestycje w różnych miejscowościach 
może mieć w umowie o pracę określone miejsce 
wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 Kodeksu 
pracy) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi 
budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentu-
alnie ze wskazaniem, na jakim obszarze. Każdo-
razowo stałym miejscem pracy takiego pracow-

nika w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy 
jest to miejsce spośród określonych w umowie 
o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas 
systematycznie świadczy pracę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zdaniem SN, miejsce pracy pracownika bu-
dowlanego powinno być określone jako 
miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budo-
wy lub innego rodzaju stałe prace, ewentu-
alnie ze wskazaniem, na jakim obszarze 
odbywają się te prace.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, praca robot-
nika budowlanego nie polega ze swej istoty 
na stałym przemieszczaniu się na określonym 
obszarze geograficznym. Praca ta jednak po-
lega na konieczności jej wykonywania w róż-
nych miejscach, przy czym nie odbywa się to 

Wzór umowy o pracę pracownika budowlanego

  Rzeszów, 12 kwietnia 2013 r. .............................................  
            (miejscowość, data)
BUDCOM II Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 23
35-328 Rzeszów..........................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

zawarta 12 kwietnia 2013 r. między:
BUDCOM II Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jana Nowaka  ............................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

zwanym dalej Pracodawcą,
a Pawłem Kowalskim zamieszkałym: Łańcut, ul. Piłsudskiego 18 m. 29 ................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
zwanym dalej Pracownikiem. 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 listopada 2013 r.
2.  Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

a)  rodzaj umówionej pracy: pracownik budowlany,
b)  miejsce wykonania pracy: budowy prowadzone przez pracodawcę na obszarze woje-

wództwa mazowieckiego,
c)  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
d)  wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa ty-

siące zł) oraz premia regulaminowa.
3. Termin rozpoczęcia pracy: 15 kwietnia 2013 r. 
4.  Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zachowa-

niem prawa do 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 12.04.2013 r. Paweł Kowalski Jan Nowak 
 ............................................................... ................................................
 (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy) 

mobilność

robotnik 
budowlany
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incydentalnie, ale stale i przez dłuższy okres. 
Specyfika branży budowlanej sprowadza się 
do częstych zmian miejsca prowadzenia in-
westycji. Miejsce wykonywania pracy musi 
odpowiadać stanowi faktycznemu i być zwią-
zane z rodzajem świadczonej pracy oraz ro-
dzajem działalności pracodawcy.

Ruchome miejsce pracy 
pracowników budowlanych

W odniesieniu do robotników budowlanych 
należy zatem stosować tzw. ruchome miejsce 
pracy. Istotą tego rodzaju określenia miejsca 
pracy jest jego punktowość, co odróżnia go od 
miejsca określonego obszarowo. Punkt wyko-
nywania pracy może ulegać zmianie, z tym że 
zmiana ta powinna wynikać z rodzaju wykony-

wanej przez pracodawcę działalności. Przyjęcie 
ruchomego miejsca pracy uzasadnia prowadze-
nie działalności polegającej na realizacji inwe-
stycji budowlanych w różnych lokalizacjach, 
stosownie do przyjmowanych przez przedsię-
biorcę zleceń. W takim przypadku pracownik 
będzie w podróży służbowej jedynie wówczas, 
gdy otrzyma polecenie pracy poza punktem sta-
łego świadczenia pracy, a więc polecenie będzie 
miało charakter incydentalny.

W treści umowy o pracę pracownika budow-
lanego należy wskazać tzw. ruchome miejsce 
pracy, takie jak np.: budowy realizowane przez 
pracodawcę na obszarze województwa mało-
polskiego. Dobrze, aby w umowie o pracę pra-
codawca zamieścił ograniczenie obszarowe, 
na którym będą prowadzone budowy. Dopusz-
czalne będzie jednak określenie, że miejscem 
pracy pracownika budowlanego będą np. bu-

Wzór umowy pracownika budowlanego zatrudnionego na budowach w całym kraju

  Rzeszów, 12 kwietnia 2013 r.
 .............................................  

            (miejscowość, data)

BUDCOM II Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 23
35-328 Rzeszów..........................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

zawarta 12 kwietnia 2013 r. między:
BUDCOM II Sp. z o.o. reprezentowanym przez Jana Nowaka  ............................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

zwanym dalej Pracodawcą,
a Piotrem Pałuckim zamieszkałym: 37-120 Markowa 620 ................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)
zwanym dalej Pracownikiem. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 listopada 2013 r.
2.  Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

a)  rodzaj umówionej pracy: instalator
b)  miejsce wykonania pracy: budowy domów w zabudowie bliźniaczej prowadzone przez 

pracodawcę na terenie całego kraju
c)  wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
d)  wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa ty-

siące zł) oraz premia regulaminowa
3. Termin rozpoczęcia pracy: 15 kwietnia 2013 r. 
4.  Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z zachowa-

niem prawa do 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 
 12.04.2013 r. Piotr Pałucki   Jan Nowak  ............................................................... ................................................
 (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy) 

miejsce 
wykonywania 

pracy

ograniczenie 
obszarowe
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dowy prowadzone przez przedsiębiorcę X na 
terenie całego kraju.

Stałe miejsce pracy mogą mieć jedynie pra-
cownicy budowlani zatrudnieni na czas wy-
konania określonej pracy. Zostają oni bowiem 
najczęściej zatrudniani na konkretnej budo-
wie i ich umowa rozwiązuje się wraz z zakoń-
czeniem tej budowy.

Podróż służbowa 
pracowników budowlanych

Pracownik podejmujący pracę na budowie 
ma świadomość, że jego praca oznacza prze-
bywanie we wskazanym przez pracodawcę 
miejscu przez określony czas. Nie oznacza to 
przebywania w ciągłej podróży służbowej 
oraz prawa do należności z tytułu podróży 
służbowej, w tym diet i ryczałtów za nocleg. 
Pracownik, którego miejsce pracy określono 
jako ruchome, jest w podróży służbowej tylko 
wówczas, gdy otrzymał krótkotrwałe zadanie 
wykonania pracy poza takim stałym miej-
scem pracy, a także w czasie dojazdu do tego 
– nieokreślonego w umowie o pracę – miejsca 
i powrotu z niego.

Uzgodnione w umowie o pracę miejsce pracy 
nie może być przez jedną ze stron tej umowy 
skutecznie zmienione bez zgody drugiej strony. 
Do takiej zmiany może dojść wyłącznie na sku-
tek porozumienia pracownika i pracodawcy 
albo przez dokonanie przez pracodawcę wypo-
wiedzenia warunków pracy w zakresie miejsca 
świadczenia pracy (art. 42 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownikom, zatrudnionym jako pra-
cownicy budowlani – murarze, określo-
no w umowach o pracę jako miejsce 
wykonywania pracy: adres siedziby 
pracodawcy mieszczący się przy ul. Sie-
niawskiej 18 w Krakowie oraz budowy 
prowadzone przez pracodawcę na tere-
nie miasta Krakowa. W trakcie trwania 
umów o pracę pracownicy rozpoczęli 
prace na kolejnej budowie prowadzo-
nej przez pracodawcę w Zawierciu. 
Z uwagi na zmianę miejsca wykonywa-
nia pracy przez tych pracowników 
w trakcie obowiązujących umów o pra-
cę należy przyjąć, że do czasu dokona-
nia zmian warunków pracy, tj. miejsca 
wy ko nywania pracy, pracownikom tym 

są należne świadczenia z tytułu odby-
wania podróży służbowej poza miasto 
Kraków do Zawiercia.

Miejsce pracy nie może być sformułowane 
w taki sposób, aby umożliwiało obejście prze-
pisów Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, 
diet i innych należności związanych z odby-
waniem przez pracownika podróży służbo-
wych. Nieprecyzyjne określenie w umowie 
o pracę miejsca pracy pracownika może wią-
zać się z koniecznością wypłaty świadczeń 
związanych z odbywaniem przez niego po-
dróży służbowej.

MAGDALENA OPALIŃSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 42 Kodeksu pracy
§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę stosuje się odpowiednio do wy-
powiedzenia wynikających z umowy 
warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy 
lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli 
pracownikowi zaproponowano na pi-
śmie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez 
pracownika zaproponowanych warun-
ków pracy lub płacy, umowa o pracę roz-
wiązuje się z upływem okresu dokonane-
go wypowiedzenia. Jeżeli pracownik 
przed upływem połowy okresu wypowie-
dzenia nie złoży oświadczenia o odmo-
wie przyjęcia zaproponowanych warun-
ków, uważa się, że wyraził zgodę na te 
warunki; pismo pracodawcy wypowia-
dające warunki pracy lub płacy powinno 
zawierać pouczenie w tej sprawie. W ra-
zie braku takiego pouczenia, pracownik 
może do końca okresu wypowiedzenia 
złożyć oświadczenie o odmowie przyję-
cia zaproponowanych warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy nie jest wy-
magane w razie powierzenia pracowni-
kowi, w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy, innej pracy niż 
określona w umowie o pracę na okres 
nie przekraczający 3 miesięcy w roku 
kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to 
obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika.

stałe
 miejsce 

pracy

podróż 
służbowa
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Pracodawca powinien 
podpisać umowę o pracę 
w celu 
przygotowania zawodowego 
bezpośrednio z młodocianym
Umowę o pracę w celu przygotowania za-
wodowego pracodawca powinien podpi-
sać bezpośrednio z pracownikiem młodo-
cianym. Rodziców młodocianego praco-
dawca musi poinformować jedynie o ry-
zyku zawodowym, które wiąże się z pracą 
wykonywaną przez młodocianego, oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
jakie występują na jego stanowisku pracy.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, 
która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 
18 lat (art. 190 k.p.). Pracownik młodociany 
może być zatrudniony w celu przygotowania 
zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie 
do wykonywania określonej pracy) lub przy 
wykonywaniu prac lekkich.

Ograniczone uprawnienia 
młodocianych

Osoba, która ukończyła 16 lat, lecz nie ukoń-
czyła 18 lat, należy do tzw. grupy osób posia-
dających ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. Należą do nich bowiem osoby po-
między 13. a 18. rokiem życia (art. 15 k.c.). 
Zasadą jest, że taka osoba do zaciągania zobo-
wiązań lub rozporządzania swoim prawem po-
trzebuje zgody swojego przedstawiciela usta-
wowego, czyli najczęściej rodzica. Od tej 
zasady przewidziano jednak wyjątek właśnie 
w zakresie nawiązywania stosunków pracy 
przez młodocianych. Osoba posiadająca ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych 
może bez zgody przedstawiciela ustawowego 
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać 
czynności, które dotyczą tego stosunku 
(art. 22 § 3 k.p.). Dlatego pracownik młodo-
ciany, z którym pracodawca chce podpisać 
umowę o pracę, nie będzie potrzebował zgody 
rodziców na zawarcie takiej umowy. Również 
pracodawca nie musi występować o taką zgo-
dę do rodziców młodocianego. W przypadku 

nawiązania stosunku pracy przez młodociane-
go, jego przedstawiciel ustawowy, np. rodzic, 
może jedynie rozwiązać zawartą umowę za 
zezwoleniem sądu opiekuńczego w przypad-
ku, gdyby taki stosunek sprzeciwiał się dobru 
małoletniego. Nie może zatem zrobić tego sa-
modzielnie, według własnego uznania, a jedy-
nie po zbadaniu całokształtu okoliczności fak-
tycznych przez sąd opiekuńczy, który zezwoli 
na takie rozwiązanie.

Pracodawca jest zobowiązany sporządzić 
udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowe-
go występującego na stanowisku pracy, na 
którym jest zatrudniony młodociany. Infor-
macje o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z pracą wykonywaną przez młodocianego, 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożenia-
mi na tym stanowisku pracodawca jest zobo-
wiązany przekazać nie tylko młodocianemu, 
ale również przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego, czyli z reguły rodzicom 
(art. 201 § 3 k.p.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowę o pracę w celu przygotowania za-
wodowego pracodawca podpisuje bezpo-
średnio z pracownikiem młodocianym.

Treść umowy zawieranej 
z młodocianym

Należy przypomnieć, że umowa w celu 
przygotowania zawodowego młodocianych, 
poza elementami wymaganymi dla wszyst-
kich umów o pracę, powinna dodatkowo za-
wierać (art. 195 k.p.):
■ wskazany rodzaj przygotowania zawodo-

wego, które ma odbywać młodociany (na-
uka zawodu lub przyuczenie do wykony-
wania określonej pracy),

■ czas trwania i miejsce odbywania przygo-
towania młodocianego,

■ sposób dokształcania teoretycznego.

przedstawiciel 
ustawowy

zezwolenie 
sądu
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Zasadą jest, że umowa w celu przygotowania 
zawodowego powinna być zawarta z pracowni-
kiem młodocianym na czas nieokreślony.

Od tej zasady przewidziano jednak jeden 
wyjątek. Mianowicie, w przypadku gdy 
pracodawca zatrudnia w celu nauki zawo-

du większą liczbę pracowników młodocia-
nych, niż to wynika z jego potrzeb, może 
zawrzeć z młodocianymi umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego na czas 
określony.

ALEKSANDER P. KUŹNIAR

Wzór umowy w celu przygotowania zawodowego

 .....................…………………………… 
                                                                                                                                                                  (miejsce i data)
.....................................................
            (pieczęć pracodawcy) 

UMOWA O PRACĘ
w celu przygotowania zawodowego

zawarta w dniu ………..................…………… pomiędzy …........…………………………… 
z siedzibą: .………………………………………………................……………………………
zwanym dalej „Pracodawcą”,
a …………………………………………………................... urodzonym ……………………...
PESEL …….....………………… zamieszkałym …………...........………………………………
zwanym dalej „Młodocianym”.

§ 1
1. Strony zawierają umowę na czas nieokreślony. 
2.   Nauka zawodu ……………………………………..........…… trwa ………….…..…...….. 

miesiące od dnia ……………..…….….. do dnia zdania egzaminu końcowego.

§ 2
1.  Przygotowanie zawodowe będzie odbywało się w ……………………….............................
2.  Młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania teoretycznego w formie …………

………...............................………………..................…...............................…………....... 

§ 3 
W okresie nauki zawodu Młodociany będzie otrzymywał wynagrodzenie obliczone jako pro-
cent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 
kwartale, obowiązującym od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Pre-
zesa GUS w Monitorze Polskim, który wynosi: 
● w pierwszym roku nauki – 4%, 
● w drugim roku nauki – 5%, 
● w trzecim roku nauki – 6%. 

§ 4 
Dniem rozpoczęcia nauki zawodu jest .................... r. 

§ 5 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.). 

§ 6 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 ………………………….................... ......……………………………………….
       (podpis młodocianego i data)                                                                                           (podpis pracodawcy i data)

przygotowanie 
zawodowe

młodociany
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 195 Kodeksu pracy
§ 1. Umowa o pracę w celu przygoto-
wania zawodowego powinna określać 
w szczególności:
1)  rodzaj przygotowania zawodowe-

go (nauka zawodu lub przyucze-
nie do wykonywania określonej 
pracy),

2)  czas trwania i miejsce odbywania 
przygotowania zawodowego,

3)  sposób dokształcania teoretycz-
nego,

4)  wysokość wynagrodzenia.
§ 2. Rada Ministrów może w drodze 
rozporządzenia określić przypadki, 
w których jest dopuszczalne zawieranie 
na czas określony umów o pracę w celu 
przygotowania zawodowego.

Konsekwencje zatrudniania 
pracowników tymczasowych 
przez okres dłuższy 
niż dopuszczalny
Korzystanie z pracy pracowników tym-
czasowych polega na „wypożyczeniu” ich 
z agencji pracy tymczasowej, z którą ta-
kie osoby mają podpisane umowy o pra-
cę. Wypożyczenie nie może mieć jednak 
charakteru trwałego i zastępować w spo-
sób ciągły zatrudniania pracowników 
w formie stosunku pracy. Ustawodawca, 
kształtując warunki zatrudnienia w for-
mie tymczasowej, przewidział pewne 
ograniczenia w tym zakresie.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych 
polega na zawarciu umowy o pracę z pracow-
nikiem tymczasowym przez agencję pracy 
tymczasowej na wykonywanie określonych 
czynności na rzecz innego podmiotu, tzw. pra-
codawcy użytkownika. W odróżnieniu od ty-
powych umów o pracę, w których stronami 
stosunku pracy są wyłącznie dwa podmioty, 
tj. pracodawca i pracownik, przy zatrudnieniu 
pracowników tymczasowych zachodzi relacja 
pomiędzy trzema podmiotami. Podział obo-
wiązków związany z zatrudnieniem w ramach 
umowy o pracę pracownika tymczasowego 
jest rozłożony zarówno na agencję pracy tym-
czasowej, jak i na pracodawcę użytkownika.

Ograniczenie zwolnień 
pracowników

Skorzystać z zatrudnienia pracowników tym-
czasowych może zarówno pracodawca, jak 
i podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, który wyznacza zada-
nia pracownikowi skierowanemu przez agencję 
pracy tymczasowej i kontroluje ich wykonanie.

Tak szeroka możliwość korzystania z usług 
pracowników tymczasowych została ograni-
czona w ustawie pewnymi negatywnymi 
przesłankami. Mianowicie nie może z ich 
usług skorzystać pracodawca, który w okresie 
ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających prze-
widywany termin rozpoczęcia wykonywania 
pracy przez pracownika tymczasowego, wy-
powiedział własnym pracownikom stosunki 
pracy lub rozwiązał te stosunki za porozumie-
niem stron z przyczyn niedotyczących pra-
cowników w następującej liczbie:
■ 10 pracownikom przy zatrudnieniu poniżej 

100 pracowników,
■ 10% pracowników przy zatrudnieniu wię-

cej niż 100, lecz mniej niż 300 pracow-
ników,

■ 30 pracownikom przy zatrudnieniu 300 lub 
więcej pracowników.

PRZYKŁAD

Pracodawca, zatrudniający na stałe 19 
pracowników, w okresie ostatnich 6 mie-
sięcy rozwiązał za wypowiedzeniem oraz 
za porozumieniem stron z przyczyn leżą-
cych po stronie tego pracodawcy umowy 
o pracę z 10 pracownikami. W tym samym
okresie pracodawca zatrudnił jednak

pracodawca 
użytkownik

pracownik 
tymczasowy
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15 innych pracowników w swoim zakła-
dzie na podstawie umów o pracę. Mimo to 
nie będzie mógł zostać pracodawcą użyt-
kownikiem i korzystać w swojej firmie 
z usług pracowników tymczasowych. 
Ustawa uzależnia bowiem możliwość na-
bycia statusu pracodawcy użytkownika od 
niewielkiej liczby zwolnień pracowników 
w okresie ostatnich 6 miesięcy, nie biorąc 
przy tym w ogóle pod uwagę liczby no-
wych pracowników zatrudnionych w tym 
czasie przez pracodawcę.

Takie obostrzenie dotyczące zatrudniania 
pracowników tymczasowych ma niewątpli-
wie zachęcać pracodawców do typowych 
form świadczenia pracy w ramach stosunku 
pracy. Ustawodawca, tworząc ustawę o agen-
cjach pracy tymczasowej, zapobiegł jednocze-
śnie masowym zwolnieniom pracowników 
i niejako wymianie ich na tymczasowych. Po-
dobną funkcję spełnia ustawowy zakaz za-
trudniania przez pracodawcę własnych pra-
cowników, jako pracowników tymczasowych.

Ograniczenie długości 
zatrudnienia

W okresie obejmującym 36 kolejnych mie-
sięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniają-
ca pracownika tymczasowego może skiero-
wać go do wykonywania pracy tymczasowej 
na rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
przez okres nieprzekraczający łącznie 18 mie-
sięcy. Jeżeli pracownik tymczasowy w sposób 
ciągły wykonuje na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika pracę tymczasową obejmującą 
zadania, których wykonanie należy do obo-
wiązków nieobecnego pracownika zatrudnio-
nego przez tego pracodawcę użytkownika, 
okres wykonywania pracy tymczasowej nie 
może przekroczyć 36 miesięcy. Po okresie wy-
konywania pracy tymczasowej w sposób cią-
gły na rzecz danego pracodawcy użytkownika 
pracownik tymczasowy może być ponownie 
skierowany do wykonywania pracy tymczaso-
wej u tego pracodawcy użytkownika nie 
wcześniej niż po upływie 36 miesięcy (art. 20 
ustawy o pracownikach tymczasowych).

Powyższy przepis od samego początku budził 
kontrowersje wśród komentatorów prawa 
z uwagi na niejasny podmiot, do którego został 
on skierowany oraz brak określonych konse-
kwencji jego naruszania. Zdaniem niektórych 
ekspertów, w tym również według stanowiska 
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, został on skie-

rowany wyłącznie do agencji pracy tymcza-
sowej oraz pracownika tymczasowego, a nie 
do pracodawcy użytkownika, dla którego 
nie ma znaczenia długość skierowania do 
jego zakładu tego samego pracownika. Po-
gląd ten został jednak skrytykowany ze 
względu na możliwość rezygnacji przez pra-
codawców z trwałego zatrudniania pracow-
ników na rzecz wypożyczania ich z agencji 
pracy tymczasowej. Celem ustawodawcy 
było uniknięcie takich skutków ustawy i dla-
tego zawarł w niej przepisy, które miały 
temu przeciwdziałać. Zabieg ten jednak nie 
udał się prawodawcy w pełni. Wynika to 
z faktu braku uregulowanej jakiejkolwiek 
sankcji za naruszenie art. 20 ustawy o pra-
cownikach tymczasowych przez kogokol-
wiek, czy to agencję, czy pracodawcę użyt-
kownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Nie istnieje żadna, uregulowana przepi-
sami, sankcja za zatrudnianie w ramach 
pracy tymczasowej przez okres dłuższy 
niż 18 miesięcy lub 36 miesięcy.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi prze-
pisami, przewidziano następujące wykro-
czenia z ustawy o pracownikach tymczaso-
wych:

1. Kto, będąc pracodawcą użytkownikiem 
lub działając w jego imieniu, nie zapewnia 
pracownikowi tymczasowemu bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy 
w miejscu wyznaczonym do wykonywania 
pracy tymczasowej lub nie wyposaża stano-
wiska pracy pracownika tymczasowego 
w maszyny i inne urządzenia techniczne, 
które spełniają wymagania dotyczące oceny 
zgodności, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc 
pracodawcą użytkownikiem lub działając 
w jego imieniu, nie wypełnia uzgodnio-
nych na piśmie z agencją pracy tymczaso-
wej obowiązków pracodawcy, w tym:
■ nie dostarcza pracownikowi tymczaso-

wemu odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej,

■ nie zapewnia pracownikowi tymczasowe-
mu napojów i posiłków profilaktycznych,

■ nie zapewnia przeszkolenia pracownika 
tymczasowego w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 
go do pracy oraz szkolenia okresowego,

■ nie zapewnia ustalenia w przewidzia-
nym trybie okoliczności i przyczyn wy-
padku przy pracy, któremu uległ pra-
cownik tymczasowy,

forma 
świadczenia 

pracy
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■ nie informuje pracownika tymczasowego 
o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochro-
ny przed zagrożeniami,

■ nie wypełnia innych obowiązków, uzgod-
nionych z agencją pracy tymczasowej, 
związanych z wykonywaniem pracy tym-
czasowej przez pracownika tymczasowego 
(art. 27 ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych).
Wykroczenia te zostały przez ustawodawcę 

dopasowane do wykroczeń, jakie może po-
pełnić każdy pracodawca w stosunku do pod-
ległych pracowników. W przeciwieństwie do 
Kodeksu pracy są one skonkretyzowane. Na-
leży przy tym zauważyć, że zapisany katalog 
wykroczeń nie jest zamknięty.

Wysokość grzywny, jaką w przypadku po-
pełnienia tych wykroczeń może nałożyć in-
spektor pracy w drodze mandatu karnego, 
wynosi od 20 zł do 2000 zł. W drodze postę-
powania sądowego na podstawie wniosku in-
spektora pracy sąd może orzec grzywnę od 
20 zł do 5000 zł. Zarówno sąd pracy, jak i in-
spektor pracy nie mogą natomiast ukarać 
agencji pracy tymczasowej lub pracodawcy 
użytkownika za naruszenie art. 20 ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 
tj. np. za dłuższe wykonywanie pracy tymcza-
sowej przez tego samego pracownika tymcza-
sowego u jednego pracodawcy użytkownika. 
Taki stan faktyczny zostanie niewątpliwie 
uregulowany wnioskiem inspektora pracy 
o zaprzestanie takich praktyk. Dodatkowym 
zagrożeniem jest możliwość uznania przez 
sąd pozorności zatrudnienia pracownika 
w formie tymczasowej i ustalenie istnienia 
stosunku pracy między nim a pracodawcą 
użytkownikiem na podstawie przepisów Ko-
deksu pracy. Taki wyrok będzie jednak możli-

wy w przypadku udowodnienia pracodawcy 
użytkownikowi wiedzy i przyzwolenia na 
dłuższe kierowanie do jego zakładu tego sa-
mego pracownika tymczasowego przez okres 
przekraczający okres ustalony w ustawie 
o pracownikach tymczasowych.

ALEKSANDER P. KUŹNIAR

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 20 ustawy o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych
1. W okresie obejmującym 36 kolejnych 
miesięcy agencja pracy tymczasowej za-
trudniająca pracownika tymczasowego 
może skierować tego pracownika do 
wykonywania pracy tymczasowej na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
przez okres nieprzekraczający łącznie 
18 miesięcy.
2. Jeżeli pracownik tymczasowy wyko-
nuje w sposób ciągły na rzecz danego 
pracodawcy użytkownika pracę tymcza-
sową obejmującą zadania, których wy-
konanie należy do obowiązków nie-
obecnego pracownika zatrudnionego 
przez tego pracodawcę użytkownika, 
okres wykonywania pracy tymczasowej 
nie może przekroczyć 36 miesięcy.
3. Po okresie wykonywania pracy tym-
czasowej, o którym mowa w ust. 2, na 
rzecz danego pracodawcy użytkownika 
pracownik tymczasowy może być po-
nownie skierowany do wykonywania 
pracy tymczasowej u tego pracodawcy 
użytkownika nie wcześniej niż po upły-
wie 36 miesięcy.

Przekazanie i egzekwowanie 
powierzonego pracownikowi 
zakresu obowiązków
Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajo-
mienie pracownika z zakresem jego obo-
wiązków i sposobem wykonywania pra-
cy na określonym stanowisku. Odpo-
wiednia realizacja tego obowiązku jest 
niezbędna z punktu widzenia właściwe-
go wywiązywania się przez pracownika 
z zadań wynikających z umówionej pra-

cy. Ma to również kluczowe znaczenie 
z punktu widzenia odpowiedzialności 
pracownika za niewłaściwe wykonanie 
powierzonych obowiązków.

Fakt wykonywania podporządkowanej pra-
cy określonego, a nie dowolnego rodzaju oraz 
możliwość wydawania poleceń będących 

grzywna

praca 
podporządkowana



7–13 stycznia 2014

Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  1  (815) 27

konkretyzacją stosunku pracy powoduje, że 
pracodawca powinien zapoznać pracowni-
ków z zakresem obowiązków związanych 
pracą. Forma, w jakiej to zrobi, jest w zasa-
dzie pozostawiona swobodnemu uznaniu 
pracodawcy.

Podstawa prawna 
zakresu czynności

Kodeks pracy nie zawiera legalnej definicji 
zakresu czynności, podobnie jak nie wprowa-
dza bezpośrednio obowiązku jego opracowa-
nia w szczególnej formie. Artykuł 94 pkt 1 
Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca 
jest zobowiązany zaznajamiać pracowników 
podejmujących pracę m.in. z zakresem ich 
obowiązków i sposobem świadczenia pracy, 
nie może być utożsamiany z podstawą spo-
rządzenia i wręczenia pracownikowi zakresu 
czynności. 

Omawiany przepis reguluje jedynie ogólny 
obowiązek poinformowania pracowników o ich 
obowiązkach wynikających z umówionej pracy 
oraz o sposobie ich realizacji. Tak jak wiele 
praw i obowiązków stron wypływa z samej defi-
nicji stosunku pracy, tak i możliwość wydania 
stałych poleceń mających w praktyce nazwę za-
kresu czynności lub zakresu obowiązków rów-
nież można wyprowadzić z istoty stosunku pra-
cy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy okre-
ślonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem 
(art. 22 k.p.).

Forma zakresu czynności

Z uwagi na ogólny charakter obowiązku 
zapoznania pracowników z zakresem obo-
wiązków oraz brak narzucenia przez usta-
wodawcę sposobu i formy poinformowania 
pracowników w tym zakresie, przyjmuje się, 
że zakres obowiązków może być określony 
przez pracodawcę w umowie jako wskazanie 
zespołu czynności, jakie pracownik będzie 
podejmował w ramach procesu pracy na da-
nym stanowisku. Takie poinformowanie 
może nastąpić również na podstawie odręb-
nej informacji niebędącej częścią umowy 
o pracę w formie zakresu czynności. Zakres 
ten może być również kształtowany w dro-
dze bezpośrednich poleceń pracodawcy ma-
jących związek z wykonywaną pracą.

Pracodawca ma obowiązek zaznajomić pra-
cownika z zakresem jego obowiązków oraz 
sposobem wykonywania pracy na określo-
nym stanowisku. Nie oznacza to jednak bez-
względnego obowiązku sporządzenia zakre-
su czynności w formie pisemnej. Tym samym 
pracownik nie ma roszczenia wobec praco-
dawcy o wręczenie mu zakresu obowiązków 
w tej formie.

Podstawy prawnej obowiązku sporządze-
nia zakresu czynności w formie pisemnej nie 
można doszukiwać się w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w spra-
wach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pra-
cownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 
Wprawdzie § 6 ust. 2 pkt 2 tego rozporzą-
dzenia reguluje kwestię przechowywania za-
kresu czynności w części B akt osobowych 
pracownika, ale nie może to być utożsamia-
ne z obowiązkiem prawnym sporządzenia 
tego dokumentu w określonej formie tylko 
z uwagi na to, że rozporządzenie stanowi, iż 
zakres czynności w formie dokumentu jest 
fakultatywny.

Niezależnie od tego, że przepisy nie nakła-
dają na pracodawcę zaznajomienia pracowni-
ków z obowiązkami na podstawie pisemnego 
dokumentu, jest to najbezpieczniejsze roz-
wiązanie z punktu widzenia interesów stron 
stosunku pracy.

Pisemny zakres czynności może stanowić 
integralną część umowy o pracę, ponieważ 
poza obowiązkowymi postanowieniami może 
ona zawierać elementy o charakterze fakulta-
tywnym. Zakres obowiązków w formie pi-
semnej może również stanowić dokument od-
rębny, pozostający jednak w bezpośrednim 
związku z wykonywaną pracą.

Przyjęcie oraz odmowa 
przyjęcia zakresu czynności

Pracownik, decydując się na zatrudnienie 
na określonym stanowisku pracy, co do zasa-
dy, wyraża zgodę na wykonywanie czynno-
ści mających związek z tą pracą, w tym na 
realizację poleceń przełożonych dotyczą-
cych umówionej pracy. W sytuacji gdy za-
kres czynności przyjmuje formę pisemnego 
dokumentu, z reguły jest wręczany pracow-
nikowi na etapie zawierania umowy o pracę. 
Zgoda pracownika na oferowaną pracę, co 
do zasady, może być utożsamiana z akcepta-
cją zakresu czynności wynikającego z cha-
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rakteru pracy. Pracownik, podpisując umo-
wę o pracę, powinien zatem zapoznać się 
z takim zakresem oraz podpisać go w celu 
potwierdzenia faktu zaznajomienia się 
z jego postanowieniami oraz niewniesienia 
zastrzeżeń do jego treści. Pracodawca jest 
zobowiązany wyjaśnić pracownikowi niezro-
zumiałe dla niego postanowienia zakresu 
czynności.

W praktyce może powstać sytuacja, kiedy 
zakres czynności w całości lub w części może 
nie być zgodny z umówioną pracą. Może to 
wynikać np. z nieumyślnej pomyłki polegają-
cej na wręczeniu pracownikowi zakresu czyn-
ności, odnoszącego się do innego stanowiska 
pracy lub pomyłkowego przekopiowania (na 
etapie redagowania dokumentu) niektórych 
tylko postanowień zakresu czynności związa-
nych z wykonywaniem pracy innej rodzajo-
wo. W takim przypadku pracownik ma moż-
liwość powstrzymania się od akceptacji 
przedłożonego zakresu czynności. Pracodaw-
ca powinien wówczas dokonać korekty przed-
stawionego zakresu czynności lub sporządzić 
nowy dokument.

Może się również zdarzyć, że pracownik 
odmówi akceptacji i podpisania przedłożone-
go mu zakresu obowiązków. Nie ma prze-
szkód, aby zakres obowiązków został przed-
stawiony kandydatowi do pracy, który 
formalnie nie ma jeszcze statusu pracownika. 
W takim przypadku brak akceptacji zakresu 
czynności, co do zasady, uniemożliwia za-
trudnienie kandydata na pracownika. Jeśli 
natomiast szczegółowy zakres czynności zo-
stanie przedstawiony osobie, która już jest 
pracownikiem, i osoba ta odmówi akceptacji 
zakresu czynności zgodnego z umówioną 
pracą, pracodawca ma możliwość wypowie-
dzenia mu umowy o pracę.

Inne polecenia pracodawcy 
dotyczące 
zakresu obowiązków

Pracodawcy stosujący pisemne zakresy 
czynności w końcowej części takiego doku-
mentu często stosują klauzulę „obowiąz-
kiem pracownika jest wykonywanie innych 
poleceń przełożonego”. Warto rozstrzy-
gnąć, czy stosowanie tego typu zapisów jest 
dozwolone oraz jak bardzo są wiążące dla 
pracownika.

Przepisy nie wprowadzają zakazu stosowa-
nia przez pracodawców wyżej wskazanego 
sformułowania, co wynika z ogólnej kompe-
tencji możliwości wydawania pracownikowi 

poleceń związanych z pracą. Podkreślenia 
wymaga fakt, że „inne polecenia” nie mogą 
być dowolne. Muszą pozostawać nie tylko 
w związku z pracą w rozumieniu ogólnym, 
ale przede wszystkim być zgodne z rodzajem 
umówionej pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony na sta-
nowisku administratora strony interne-
towej. W pisemnym zakresie obo-
wiązków znajdowała się klauzula 
zobowiązująca go do wykonywania in-
nych poleceń przełożonych. Praco-
dawca wydał pracownikowi polecenie 
umycia jego samochodu. Pracownik 
odmówił jego wykonania. W omawia-
nym przypadku fakt, że pismo z zakre-
sem czynności zawiera zwrot zobowią-
zujący pracownika do wykonywania 
innych poleceń przełożonego, w żad-
nym przypadku nie stanowi podstawy 
do wydawania nieograniczonych pole-
ceń. Nie można zatem przyjąć, że skoro 
pracownik w ramach czasu pracy znaj-
duje się w dyspozycji pracodawcy, to 
przełożony może wydawać mu w tym 
czasie dowolne polecenia, które nie po-
zostają w żadnym związku w umówio-
ną pracą.

W celu uniknięcia nieporozumień dobrą 
praktyką może być stosowanie przez praco-
dawcę w ramach pisemnego zakresu czyn-
ności zapisu następującej treści: „obowiąz-
kiem pracownika jest wykonywanie innych 
poleceń przełożonych w ramach umówionej 
pracy”.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zakres obowiązków zawierający ogólne 
sformułowanie zobowiązujące pracownika 
do wykonywania innych poleceń przełożo-
nych nie stanowi podstawy do wydawania 
dowolnych poleceń.

W sytuacji gdy pracodawca powoła się na 
omawiany zapis zakresu czynności, wydając 
na jego podstawie polecenie niezwiązane 
z umówioną pracą, podwładny ma możliwość 
skutecznej odmowy jego wykonania. Praco-
dawca nie powinien z tego powodu wyciągać 
wobec pracownika negatywnych konsekwen-
cji w postaci np. ukarania karą porządkową. 
W szczególności odmowa wykonania polece-
nia niezgodnego z umówioną pracą i wynika-
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jącym z niej zakresem czynności nie może sta-
nowić podstawy rozwiązania z pracownikiem 
umowy o pracę.

Zmiana zakresu czynności

W praktyce, podczas trwania stosunku pra-
cy może zdarzyć się konieczność zmiany za-
kresu obowiązków pracownika. Może wtedy 
powstać wątpliwość, czy wystarczy zmienić 
pracownikowi zakres czynności, czy niezbęd-
ne będzie dokonanie wypowiedzenia zmie-
niającego warunki jego pracy. Bez wątpienia 
obowiązkiem pracodawcy jest poinformowa-
nie pracownika o zmianie zakresu jego obo-
wiązków oraz o sposobie ich realizacji. Zatem 
fakt, że pracodawca na początkowym etapie 
zatrudnienia zaznajomił pracownika w tym 
zakresie, nie oznacza, że jest on na przyszłość 
zwolniony z obowiązku informacyjnego wy-
nikającego ze zmiany zakresu czynności oraz 
związanego z tym nowego sposobu wykony-
wania pracy.

PRZYKŁAD

Kancelaria prawna zatrudnia pracowni-
ka na stanowisku specjalisty ds. zamó-
wień publicznych. Umowa o pracę okre-
ślała szczegółowy zakres obowiązków 
pracownika dotyczących udzielania 
klientom kancelarii pomocy prawnej 
w związku z prowadzeniem i nadzoro-
waniem postępowań w zakresie zamó-
wień publicznych. Po pewnym czasie 
pracodawca postanowił, że pracownik 
będzie świadczył pracę jako windyka-
tor. Taka zmiana wiąże się z dodatko-
wymi obowiązkami dla pracownika. 
W pierwszej kolejności niezbędne staje 
się wręczenie pracownikowi wypowie-
dzenia zmieniającego przynajmniej wa-
runki pracy. Ponadto niezbędne jest za-
znajomienie pracownika z nowymi 
obowiązkami oraz sposobem ich wyko-
nywania. W omawianym przypadku za 
niewystarczające należy uznać samo 
polecenie pracodawcy, że od określone-
go terminu pracownik będzie świadczył 
pracę jako windykator, wykonując tym 
samym zupełnie nowe czynności, nie-
związane z zakresem określonym 
w umowie o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy 
lub płacy jest podstawowym sposobem zmia-

ny treści stosunku pracy. Zmiana ta dochodzi 
w wyniku jednostronnego oświadczenia pra-
codawcy. Wypowiedzenie zmieniające ma 
skutek w sytuacji, kiedy pracodawca zapropo-
nuje pracownikowi w formie pisemnej nowe 
warunki (art. 42 § 2 k.p.). O wypowiedzeniu 
zmieniającym, zgodnie z poglądem ukształto-
wanym przez orzecznictwo, można mówić 
wtedy, gdy pracodawca wypowiada dotych-
czasowe warunki pracy lub płacy, proponując 
jednocześnie w ich miejsce nowe warunki. Pi-
semne oświadczenie woli pracodawcy, zawie-
rające nowe postanowienia w zakresie pracy 
lub płacy, nie będzie stanowiło wypowiedze-
nia zmieniającego, jeżeli nie zawiera oświad-
czenia o wypowiedzeniu dotychczasowych 
warunków.

W praktyce może powstać problem, czy do 
każdego rodzaju zmian w zakresie warunków 
pracy lub płacy należy stosować wypowiedze-
nie zmieniające. Wypowiedzenie jest nie-
zbędne, gdy zmiana dotyczy tzw. istotnych 
warunków pracy lub płacy lub gdy nie jest ko-
rzystna dla pracownika. Do istotnych warun-
ków pracy należy zaliczyć przede wszystkim 
rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wy-
miar czasu pracy oraz wysokość wynagrodze-
nia za pracę. Nieistotne zmiany warunków 
nie stanowią zatem przesłanki uzasadniającej 
stosowanie przez pracodawcę wypowiedze-
nia zmieniającego.

Co do zasady, zmiana zakresu obowiązków 
nie wymaga stosowania wypowiedzenia zmie-
niającego w przypadku, gdy nowy zakres obo-
wiązków mieści się w ramach rodzaju pracy 
umówionej przez strony na etapie zawierania 
umowy o pracę. Inaczej jest w sytuacji, gdy 
strony, zawierając umowę o pracę, zawarły 
w jej treści zakres obowiązków. Wówczas może 
zaistnieć potrzeba zastosowania wypowiedze-
nia zmieniającego. W wyroku z 2 października 
2008 r., sygn. akt I PK 73/08), Sąd Najwyższy 
wskazał, że:
(...) rodzaj pracy może być określony w sposób 
bardziej lub mniej szczegółowy. (...) Zakres 
czynności pracownika jest konkretyzacją 
umówionego rodzaju pracy, stanowiąc tym sa-
mym zbiorcze polecenie pracodawcy niewyma-
gające co do zasady zgody pracownika na 
zmianę (...).

Sąd podkreślił, że w przypadku gdy strony 
poczynią szczegółowe ustalenia co do rodzaju 
pracy w umowie o pracę, stają się one istotny-
mi elementami umowy z woli samych zainte-
resowanych (stron stosunku pracy). Według 
Sądu, zmiana takich postanowień wymaga 
zgody pracownika, a w przypadku jej braku 
– wypowiedzenia zmieniającego.
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PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący firmę budow-
laną zatrudnił pracownika na stanowi-
sku malarza. Strony stosunku pracy 
zamieś ciły w umowie o pracę postano-
wienia, zgodnie z którymi do obowiąz-
ków zatrudnionego pracownika będą 
należały prace malarskie. Po pewnym 
czasie pracodawca otrzymał wiele zle-
ceń w zakresie robót ziemnych oraz de-
karskich. Pracodawca, chcąc skierować 
pracownika (zatrudnionego jako ma-
larz i posiadającego kwalifikacje zawo-
dowe tylko w tym zakresie) do wykony-
wania nowych prac, powinien to 
uczynić przez wręczenie mu wypowie-
dzenia zmieniającego. W tym przypad-
ku zatrudniający nie będzie miał możli-
wości skorzystania z delegowania 
pracownika na okres do 3 miesięcy 
z uwagi na fakt, że nowe prace nie 
mieszczą się w zakresie kwalifikacji za-
wodowych pracownika.

Odmowa przyjęcia 
nowego zakresu czynności

W praktyce może się zdarzyć, że pracownik 
nie zaakceptuje zmienionego (nowego) zakresu 
czynności. Do zachowania pracownika nie moż-
na mieć zastrzeżeń, jeżeli brak jego akceptacji 
wynika z faktu, że zakres czynności nie jest 
zgodny z umówioną pracą. W takim przypadku 
pracodawca nie powinien wyciągać w stosunku 
do pracownika negatywnych konsekwencji.

Zupełnie inaczej będzie natomiast wtedy, gdy 
pracownik odmówi podpisania nowego zakresu 
czynności będącego doprecyzowaniem umó-
wionej pracy. Pracodawca ma wówczas możli-
wość rozwiązania z pracownikiem stosunku 
pracy. Odmowa przyjęcia zakresu czynności 
stanowi bowiem przejaw niepodporządkowa-
nia się poleceniom pracodawcy z zakresu orga-
nizacji i sposobu wykonywania pracy.

Zakres czynności 
a odpowiedzialność 
pracownika

Zakres obowiązków pracownika jest ściśle 
związany z odpowiedzialnością za jego nie-
przestrzeganie. Można zatem stwierdzić, że 
zakres czynności wyznacza granice odpowie-
dzialności. Za nieprzestrzeganie przez pra-

cownika ustalonej organizacji i porządku 
w procesie pracy pracodawca może stosować 
karę upomnienia oraz karę nagany (art. 108 
k.p.). Wykonywanie przez pracownika pracy 
w sposób niezgodny z zakresem czynności 
może stanowić naruszenie zarówno organiza-
cji, jak i porządku wykonywania pracy. W sy-
tuacji gdy pracownik został prawidłowo za-
poznany z zakresem swoich obowiązków, 
w tym z ustaloną organizacją i porządkiem 
panującym w zakładzie pracy, pracodawca 
będzie miał możliwość zastosowania kary po-
rządkowej w związku z naruszeniem przez 
pracownika zakresu czynności regulujących 
kwestie organizacyjne i porządkowe.

Pracownik nie powinien ponosić ujemnych 
konsekwencji z tytułu niewykonania obowiąz-
ku, o którym nie został poinformowany. Jeśli 
pracodawca nie zaznajomi lub częściowo za-
znajomi pracownika z jego obowiązkami, powi-
nien mieć świadomość, że ewentualny zarzut 
niedopełnienia lub niewłaściwego wypełnienia 
obowiązków może okazać się niezasadny. Od-
powiedzialność pracownika, który w związku 
z niewłaściwym poinformowaniem go o zakre-
sie obowiązków oraz sposobie wykonywania 
pracy wyrządzi szkodę, musi być oceniana 
przez pryzmat niedopełnienia określonych obo-
wiązków przez pracodawcę. Może to prowadzić 
do ustaleń, że do powstania lub zwiększenia 
szkody przyczynił się pracodawca bądź osoba 
działająca w jego imieniu. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego z 17 lutego 2000 r., sygn. akt 
I PKN 539/99, OSNP 2001/14/463, brak poin-
formowania pracownika o jego obowiązkach 
pracowniczych, w sytuacji gdy nie jest do końca 
jasny ich zakres, powoduje, że naruszenie obo-
wiązków pracowniczych nie może zostać za-
kwalifikowane jako podstawa rozwiązania sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika.

SEBASTIAN KRYCZKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 94 Kodeksu pracy
Pracodawca jest obowiązany w szcze-
gólności:
1)  zaznajamiać pracowników podej-

mujących pracę z zakresem ich obo-
wiązków, sposobem wykonywania 
pracy na wyznaczonych stanowi-
skach oraz ich podstawowymi 
uprawnieniami,

stosunek
 pracy

nagana
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2)   organizować pracę w sposób za-
pewniający pełne wykorzystanie 
czasu pracy, jak również osiąganie 
przez pracowników, przy wykorzy-
staniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
wysokiej wydajności i należytej ja-
kości pracy,

2a)  organizować pracę w sposób za-
pewniający zmniejszenie uciążli-
wości pracy, zwłaszcza pracy mo-
notonnej i pracy w ustalonym 
z góry tempie,

2b)  przeciwdziałać dyskryminacji w za-
trudnieniu, w szczególności ze 
względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodo-
wość, przekonania polityczne, przy-
należność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację sek-
sualną, a także ze względu na za-
trudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy,

3)   (skreślony),
4)   zapewniać bezpieczne i higienicz-

ne warunki pracy oraz prowadzić 
systematyczne szkolenie pracowni-
ków w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

5)   terminowo i prawidłowo wypłacać 
wynagrodzenie,

6)   ułatwiać pracownikom podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych,

7)   stwarzać pracownikom podejmują-
cym zatrudnienie po ukończeniu 
szkoły prowadzącej kształcenie za-
wodowe lub szkoły wyższej warun-
ki sprzyjające przystosowaniu się 
do należytego wykonywania pracy,

8)   zaspokajać w miarę posiadanych 
środków socjalne potrzeby pracow-
ników,

9)   stosować obiektywne i sprawiedli-
we kryteria oceny pracowników 
oraz wyników ich pracy,

9a)  prowadzić dokumentację w spra-
wach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz akta osobowe pracowni-
ków,

9b)  przechowywać dokumentację 
w spra  wach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz akta osobo-
we pracowników w warunkach 
niegrożących uszkodzeniem lub 
znisz czeniem,

10)  wpływać na kształtowanie w zakła-
dzie pracy zasad współżycia spo-
łecznego.

Zachowanie trzeźwości 
w miejscu i czasie pracy 
jest jednym z podstawowych 
obowiązków pracownika
Jednym z podstawowych obowiązków 
pracowniczych jest zachowanie trzeźwo-
ści w miejscu i czasie pracy. Tolerowanie 
zachowania pracownika naruszającego 
ten obowiązek może być uznane za nie-
przestrzeganie przez pracodawcę zasady 
zapewnienia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy.

Konsekwencje naruszenia przez pracowni-
ka obowiązku trzeźwości w miejscu pracy 
mogą mieć inny charakter, jeżeli uchybienie 
zostało spowodowane w wyniku choroby al-
koholowej.

Podstawa prawna 
dotycząca obowiązku 
zachowania trzeźwości

Kodeks pracy nie zawiera bezpośredniej re-
gulacji dotyczącej obowiązku zachowania 
przez pracownika trzeźwości w miejscu i cza-
sie pracy. Pracownik jest jednak zobowiązany 
do przestrzegania przepisów i zasad bhp 
(art. 211 Kodeksu pracy, dalej k.p.). W szcze-
gólności ma obowiązek wykonywać pracę 
w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bhp, stosować się do wydawanych w tym za-
kresie poleceń i wskazówek przełożonych. 

zasady 
bhp
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Z obowiązkiem bezpiecznego i higienicznego 
wykonywania pracy w kontekście zachowa-
nia trzeźwości wiążą się bezpośrednio przepi-
sy ustawy z 26 października 1982 r. o wycho-

waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 
z późn. zm.; dalej: ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości).

Tabela 2. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości dotyczące praw i obowiązków 
związanych z zachowaniem trzeźwości w miejscu pracy

Przepis Brzmienie przepisu
Artykuł 14 1.  Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1)  na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowaw-
czych, opiekuńczych i domów studenckich;

2)  na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
3)  w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
4)  w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restau-

racyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie 
i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;

5)  (uchylony);
6)  w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, 

jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowe-
go jednostek wojskowych.

Artykuł 16 Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, obiek-
tów wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak również stadionów i innych obiek-
tów, w których odbywają się masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a także 
obiektów lub miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych.

Artykuł 17 1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek 
niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrze-
nie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol 
w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane 
pracownikowi do wiadomości.
2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą rów-
nież organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi upraw-
nionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.
3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a tak-
że na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości 
pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku 
publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdro-
wia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy wydane na podstawie 
art. 47 ust. 2.

Artykuł 24 Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia ro-
dzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie 
zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania ro-
dzaju zakładu leczniczego.

Artykuł 40 1. Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicz-
nościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu 
innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, podmiotu lecz-
niczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.
2. W razie braku izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jed-
nostki Policji.

Artykuł 44 Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, 
podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak 
również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu 
na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego 
postępowania, podlega karze grzywny.
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Stan po użyciu alkoholu 
a stan nietrzeźwości

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawie-
ra dwie istotne definicje z punktu widzenia 
problematyki dotyczącej trzeźwości w miej-
scu pracy. Należy bowiem odróżnić stan „po 
użyciu alkoholu” od „stanu nietrzeźwości”.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stan po użyciu alkoholu – sytuacja, w któ-
rej zawartość alkoholu w organizmie wy-
nosi lub prowadzi do:
1)  stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ al-

koholu albo
2)  obecności w wydychanym powietrzu od 

0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
(art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości).

Należy podkreślić, że bez znaczenia są su-
biektywne odczucia pracownika co do jego ak-
tualnej dyspozycji, tj. czy znajduje się w stanie 
po użyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości. 
Oznacza to, że z punktu widzenia podjęcia 
określonych działań wobec pracownika wystar-
czające jest samo stwierdzenie wystąpienia stę-
żenia alkoholu w organizmie w ramach ustawo-
wych limitów. Nie mają znaczenia wszelkie 
zapewnienia pracownika, że czuje się dobrze 
i jest w pełni gotowy do świadczenia pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Stan nietrzeźwości – zachodzi, gdy zawar-
tość alkoholu w organizmie wynosi lub 
prowadzi do:
1)  stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alko-

holu albo
2)  obecności w wydychanym powietrzu 

powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
(art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości).

Gotowość 
do świadczenia pracy

Z istoty stosunku pracy wynika, że pracow-
nik jest zobowiązany świadczyć umówioną 
pracę w sposób wskazany przez pracodawcę 
i pod jego nadzorem. Aby praca mogła być 
wykonywana, pracownik musi znajdować się 
w stanie gotowości do jej świadczenia. Przez 
gotowość do świadczenia pracy rozumie się 
powszechnie określony stan psychiczny i fi-
zyczny pracownika, a także wykazywanie 
woli do świadczenia pracy. Mimo faktu, że 
pracownik znajdujący się pod wpływem alko-

holu może przejawiać wolę do świadczenia 
pracy, w żadnym przypadku nie można po-
wiedzieć, że znajduje się w stanie gotowości 
do pracy. W wyroku z 11 kwietnia 2000 r., 
sygn. akt I PKN 586/99, OSNP 2001/18/556, 
Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że:
(...) stawienie się pracownika w miejscu wyko-
nywania pracy w stanie nietrzeźwości wyklu-
cza zarówno możliwość świadczenia przez nie-
go pracy, jak też pozostawania w gotowości do 
jej świadczenia (...).

Niedopuszczenie 
lub odsunięcie od pracy

Biorąc pod uwagę, że pracownik znajdujący 
się pod wpływem alkoholu stanowi realne za-
grożenie dla procesu pracy, a także często dla 
pozostałych pracowników, na pracodawcy ciążą 
określone obowiązki. Kierownik zakładu pracy 
lub osoba przez niego upoważniona mają obo-
wiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, 
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sta-
wił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu 
albo spożywał alkohol w czasie pracy. Decyzja 
pracodawcy lub osoby upoważnionej o odsu-
nięciu pracownika od pracy powinna być odpo-
wiednio uzasadniona. Okoliczności stanowiące 
podstawę decyzji powinny być bowiem podane 
pracownikowi do wiadomości (art. 17 ust. 1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Przepisy 
nie wskazują jednak formy, w jakiej pracodaw-
ca powinien to uczynić. Można przyjąć, że moż-
liwa jest zarówno forma ustna, jak i pisemna. 
Ze względów dowodowych warto jednak zasto-
sować pisemną formę powiadomienia.

W powołanym wyżej wyroku z 11 kwietnia 
2000 r. Sąd Najwyższy wskazał, że w przypad-
ku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
pracownik stawił się do pracy po użyciu alko-
holu lub spożywał go w czasie pracy, kierow-
nik zakładu pracy bądź osoba upoważniona 
mają obowiązek niedopuszczenia pracownika 
do świadczenia pracy lub jej kontynuowania. 
Podstawą do odsunięcia pracownika od pracy 
powinny być uzasadnione podejrzenia, że na-
ruszył on obowiązek zachowania trzeźwości. 
Podejrzenia mogą zatem budzić wszelkie nie-
konwencjonalne zachowania zatrudnionego, 
takie jak np. zaburzenia poruszania się czy 
utrzymania równowagi oraz wyczuwalna woń 
alkoholu. Trzeba przy tym pamiętać, że mimo 
faktu, że pracownik znajduje się pod wpływem 
alkoholu, należy zagwarantować mu poszano-
wanie jego dóbr osobistych, w tym wynikają-
cego bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy 
dobra, jakim jest godność pracownicza.

stan 
nietrzeźwości

odsunięcie 
od pracy
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■ ZAPAMIĘTAJ
Do celów dowodowych decyzja pracodawcy 
lub osoby upoważnionej o odsunięciu od 
pracy pracownika podejrzanego o spożywa-
nie alkoholu powinna mieć formę pisemną.

Weryfikacja trzeźwości
Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, 

że pracownik, którego nie dopuszczono do 
świadczenia pracy bądź którego odsunięto od 
jej wykonywania, zaprzeczy podejrzeniom pra-
codawcy uzasadniającym jego decyzję. W ta-
kim przypadku istnieje możliwość weryfikacji 
stanu trzeźwości pracownika. W poprzednim 
stanie prawnym przeprowadzenie badania 
trzeźwości było możliwe tylko na żądanie za-
trudnionego. Od 1 lipca 2011 r. tego rodzaju ba-
danie może być przeprowadzone również z ini-
cjatywy pracodawcy. Na żądanie kierownika 
zakładu pracy, osoby przez niego upoważnio-
nej, a także na żądanie pracownika odsuniętego 
od świadczenia pracy lub niedopuszczonego do 
jej wykonywania badanie stanu trzeźwości pra-
cownika przeprowadza organ powołany do 
ochrony porządku publicznego (art 17 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Przywoła-
ny przepis wymienia zatem trzy podmioty, któ-
re mogą być inicjatorami weryfikacji stanu 
trzeźwości pracownika. W praktyce trudno 
oczekiwać, aby w złożonych strukturach orga-
nizacyjnych pracodawca osobiście uczestniczył 
w procedurze badania trzeźwości pracowni-
ków. Z reguły posługuje się on w takich sytu-
acjach osobami upoważnionymi.

■ ZAPAMIĘTAJ
Uprawnienia kierownika zakładu pracy do-
tyczące niedopuszczenia pracownika do wy-
konywania pracy pod wpływem alkoholu 
mają również organy nadrzędne nad zakła-
dem pracy oraz organy uprawnione do prze-
prowadzenia kontroli w zakładzie pracy.

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości nie regulują 
szczegółowych kwestii dotyczących procedury 
przeprowadzania badania trzeźwości pracow-
ników. Należy zatem odwołać się w tym zakre-
sie do zasad postępowania określonych w roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z 6 maja 1983 r. w sprawie warun-
ków oraz sposobu dokonywania badań na za-
wartość alkoholu w organizmie (Dz.U. nr 25, 
poz. 117; dalej: rozporządzenie z 6 maja 
1983 r.). Na możliwość stosowania przepisów 
tego rozporządzenia wskazuje § 1 ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości. Aby ustalić zawartość 
alkoholu, mogą zostać przeprowadzone ba-
dania:
■ wydychanego powietrza,
■ krwi,
■ moczu (§ 2 rozporządzenia z 6 maja 1983 r.).

Wskazana w rozporządzeniu kolejność prze-
prowadzenia badań nie jest przypadkowa, 
ponieważ badanie zawartości alkoholu w wy-
dychanym powietrzu powinno być prze pro wa-
dzone jako pierwsze.

Podmioty uprawnione 
do przeprowadzenia badania

Organem uprawnionym do przeprowadzenia 
badania jest uprawniony organ powołany do 
ochrony porządku publicznego (art. 17 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Przepis 
ten będzie miał zastosowanie także wtedy, gdy 
inicjatorem przeprowadzenia badania jest pra-
codawca. 

Badanie wydychanego powietrza może być 
przeprowadzone również przez osoby upoważ-
nione przez kierownika zakładu pracy (§ 4 roz-
porządzenia z 6 maja 1983 r.). Postanowienia 
rozporządzenia w omawianym zakresie nie są 
jednak dostosowane do przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Wątpliwość doty-
czy tylko i wyłącznie przeprowadzenia badania 
za pomocą alkomatu. Uwzględniając omawia-
ną niezgodność między przepisami ustawy a re-
gulacjami zawartymi w rozporządzeniu można 
przyjąć, że pracodawca będzie mógł samodziel-
nie przeprowadzić badanie trzeźwości alkoma-
tem za uprzednią zgodą wyrażoną przez pra-
cownika. Pozwoli to na skuteczne uniknięcie 
zarzutu przeprowadzenia badania bez wystar-
czającej podstawy prawnej.

Przebieg badania

Badanie zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, które powinno być wykonane 
jako pierwsze, jest przeprowadzane za pomo-
cą alkomatu. Pracownik niedopuszczony do 
pracy lub odsunięty od jej wykonywania 
w związku z podejrzeniem naruszenia obo-
wiązku zachowania trzeźwości ma prawo żą-
dać, aby pomiar alkoholu w wydychanym po-
wietrzu był prowadzony w obecności osoby 
trzeciej. Przepisy nie wskazują, jakie osoby 
mogą zaliczać się do tzw. osób trzecich. 
Uwzględniając jednak okoliczności, że bada-
nie ma związek z niezachowaniem trzeźwości 
w miejscu pracy, można przyjąć, że do osób 
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trzecich będą się zaliczali inni pracownicy, któ-
rych obecności zażąda podejrzany pracownik.

W praktyce może powstać problem, kiedy 
okaże się, że stosowane w badaniu urządzenie 
nie posiada atestu (legalizacji). Powstaje wów-
czas pytanie, jakie skutki prawne będą wynika-
ły z faktu stosowania przez pracodawcę takiego 
urządzenia. Przepisy nie zawierają rozstrzy-
gnięcia tej kwestii. W wyroku z 22 września 
2004 r., sygn. akt I PK 576/03, OSNP 
2005/7/91, Sąd Najwyższy wskazał, że wyko-
rzystanie przez pracodawcę nieatestowanego 
urządzenia w celu zbadania zawartości alkoho-
lu nie wyklucza postawienia pracownikowi za-
rzutu stawienia się do pracy po użyciu alkoholu 
w sytuacji, gdy przemawiają za tym inne oko-
liczności, a pracownik nie skorzystał z możliwo-
ści weryfikacji wyniku takiego badania.

W przypadku gdy pracodawca nie dysponu-
je własnym alkomatem, badanie trzeźwości 
będzie mogło być przeprowadzone przez 
uprawniony organ powołany do ochrony po-
rządku publicznego (policję lub straż miejską). 
Należy podkreślić, że mimo skorzystania 
z własnego alkomatu, pracodawca ma możli-
wość (w celu np. upewnienia się) zwrócić się 
z prośbą do wyżej wskazanych służb o po-
twierdzenie wyniku badania. Sporządzony 
w tej sytuacji protokół będzie stanowił istotny 
materiał dowodowy, potwierdzający aktualny 
stan trzeźwości pracownika.

Drugim rodzajem badania uregulowanym 
w rozporządzeniu jest badanie krwi, polegające 
na przeprowadzeniu jej analizy pod kątem za-
wartości alkoholu. Aby to uczynić, niezbędne 
jest pobranie krwi do badania w ilości określo-
nej przez rozporządzenie z 6 maja 1983 r. Rów-
nież w tym przypadku procedura badania krwi 
nie jest dowolna. Za niedopuszczalne należy 
uznać próby pobrania krwi przez pracodawcę 
lub inną osobę upoważnioną, np. pracownika 
służby bhp. Do pobrania krwi do badań jest bo-
wiem zobowiązany lekarz lub fachowy pracow-
nik służbowy zdrowia (art. 17 ust. 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i § 5 ust. 3 rozpo-
rządzenia z 6 maja 1983 r.).

Kierownik zakładu pracy jest zobowiązany, 
na żądanie pracownika, zapewnić mu badania 
wydychanego powietrza, krwi oraz moczu. 
Koszty związane z badaniami krwi i moczu, 
przeprowadzonymi na żądanie pracownika, po-
nosi pracodawca. Jeśli wynik badania będzie 
dodatni, kosztami tych badań pracodawca ob-
ciąża pracownika.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca czy upoważniony przez niego 
pracownik nie mają prawa pobrania od pra-

cownika próby krwi do badań na obecność 
alkoholu.

Protokół z badania
Z przebiegu badania wydychanego powietrza 

należy sporządzić protokół. W protokole należy 
wskazać objawy lub okoliczności uzasadniające 
przeprowadzenie badania.

Sporządzenie protokołu ma istotne znaczenie 
do celów dowodowych, gdyż będzie on nie-
zbędny w sytuacji, gdy za naruszenie obowiąz-
ku zachowania trzeźwości pracodawca będzie 
chciał zastosować wobec pracownika określone 
sankcje.

Pracodawca powinien również zadbać o to, 
aby protokół z badania został podpisany przez 
osoby uczestniczące w badaniu. Jeśli pracownik 
podejrzany o naruszenie obowiązku zachowa-
nia trzeźwości odmówi podpisu lub nie jest 
w stanie z obiektywnych przyczyn go złożyć, 
protokół powinien zostać podpisany przez 
uczestnika badania, którego wskazał pracow-
nik. Trzeba mieć na uwadze, że protokół należy 
sporządzić zarówno z przebiegu pobrania krwi, 
jak i odstąpienia od tej czynności.

Odmowa wykonywania pracy

W przypadku gdy warunki pracy nie odpo-
wiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny 
pracy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom, pracow-
nik ma prawo powstrzymać się od wykony-
wania pracy, zawiadamiając o tym przełożo-
nego (art. 210 k.p.). Pracownik, naruszając 
obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu 
i czasie pracy, stwarza zatem stan zagrożenia 
dla zdrowia lub życia swojego, jak też innych 
współpracowników. Współ pracownicy po-
winni wówczas bezzwłocznie powiadomić 
pracodawcę o niedyspozycji podejrzanego 
pracownika. Mają oni również obowiązek po-
wstrzymania się od kontynuowania pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca prowadzący firmę transpor-
tową wysłał w podróż służbową dwóch 
pracowników. Jeden z nich był kierowcą, 
a zadaniem drugiego było rozładowanie 
towaru po dotarciu na miejsce prze-

wynik
 badania
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znaczenia. Podczas przerwy w pracy, któ-
rą pracownicy przeznaczyli na spożycie 
posiłku w restauracji, okazało się, że pra-
cownik będący kierowcą wypił kilka piw. 
W tej sytuacji współpracownik powinien 
powstrzymać się od wykonywania pracy, 
o czym powinien niezwłocznie powiado-
mić pracodawcę.

Konsekwencje 
naruszenia obowiązku 
zachowania trzeźwości

Pracodawca powinien wyciągnąć konse-
kwencje w stosunku do pracownika naruszają-
cego obowiązek zachowania trzeźwości w miej-
scu i czasie pracy. Ma to na celu zarówno 
ukaranie pracownika, jak i oddziaływanie 
o charakterze prewencyjnym w celu zapobieże-
nia występowania podobnych przypadków 
w przyszłości. W pierwszej kolejności praco-
dawca może zastosować przepisy o odpowie-
dzialności porządkowej, nakładając na pracow-
nika karę pieniężną (art. 108 § 2 k.p.).

W zależności od konkretnego przypadku, 
np. gdy pracownik po raz kolejny naruszył obo-
wiązek zachowania trzeźwości, pracodawca ma 
prawo rozwiązać z nim stosunek pracy. 
Uwzględniając fakt, że naruszenie obowiązku 
zachowania trzeźwości stanowi ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków pracowni-
czych, pracodawca ma możliwość rozwiązania 
umowy o pracę z takim pracownikiem bez wy-
powiedzenia.

Nie każdy jednak przypadek pracowniczego 
naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości 
będzie mógł być klasyfikowany jako naruszenie 
ciężkie i zawinione. Takim wyjątkiem jest cho-
roba alkoholowa pracownika. Kwestią dysku-
syjną jest, czy wystąpienie u takiego pracowni-
ka stanu nietrzeźwości jest obarczone jego 
winą, czy wynika to z choroby. Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, osoba ma-
jąca chorobę alkoholową może naruszyć pra-
cowniczy obowiązek zachowania trzeźwości 
w miejscu pracy nie ze swojej winy, w związku 
z niemożnością powstrzymania się od spożycia 
alkoholu niezależnie od miejsca i czasu. W wy-
roku z 10 października 2000 r., I PKN 76/00, 
OSNP 2002/10/237, Sąd Najwyższy wskazał, 
że pracownik, znajdując się we wstępnej fazie 
psychozy alkoholowej, ma ograniczoną zdol-
ność kierowania swoim postępowaniem, co wy-
łącza możliwość powstrzymania się od spoży-
wania alkoholu. Każdy przypadek należy 
jednak oceniać indywidualnie.

Nie w każdej sytuacji, kiedy ma miejsce 
spożywanie alkoholu na terenie zakładu pra-
cy i w czasie pracy, pracodawca będzie mógł 
wyciągać z tego tytułu konsekwencje wobec 
pracownika. Zachowania o charakterze zwy-
czajowym, takie jak np. lampka szampana 
z okazji uroczystości, na których jest obecny 
pracodawca, nie powinny stanowić podstawy 
do późniejszego sankcjonowania pracowni-
ków w związku ze spożywaniem alkoholu 
w miejscu i czasie pracy. Takie sytuacje nie 
powinny być jednak przez pracowników wy-
korzystywane.

Wszelkiego rodzaju przyzwolenia pracodaw-
cy (wspólne uroczystości, święta) na tzw. sym-
boliczną lampkę szampana powinny być sto-
sowane ze szczególną rozwagą. Formalnie 
stanowią one naruszenie obowiązków wynika-
jących z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 
Nie można zatem uznać za w pełni legalne spo-
tkania pracowników nawet po godzinach pracy, 
ale w miejscu pracy, w którym dochodzi do spo-
żywania alkoholu. W uchwale z 27 październi-
ka 1986 r., VI KZP 19/86, OSNKW 1987/ 
/3–4/24, Sąd Najwyższy wskazał, że spożywa-
nie alkoholu na terenie zakładu pracy nie uspra-
wiedliwia również faktu istnienia na terenie za-
kładu pracy stołówki lub świetlicy, jak również 
to, że spożywanie alkoholu ma miejsce poza go-
dzinami pracy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Choroba alkoholowa wyłącza możliwość 
przypisania pracownikowi winy i tym sa-
mym ciężkiego naruszenia podstawowych 
obowiązków pracowniczych.

SEBASTIAN KRYCZKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 108 Kodeksu pracy
§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracowni-
ka ustalonej organizacji i porządku w pro-
cesie pracy, przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów przeciwpożaro-
wych, a także przyjętego sposobu po-
twierdzania przybycia i obecności w pra-
cy oraz usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy, pracodawca może stosować:
1)  karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracowni-
ka przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub przepisów przeciwpożarowych, 
opuszczenie pracy bez usprawiedli-
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wienia, stawienie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu 
w czasie pracy – pracodawca może rów-
nież stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekrocze-
nie, jak i za każdy dzień nieusprawiedli-
wionej nieobecności, nie może być wyż-
sza od jednodniowego wynagrodzenia 

pracownika, a łącznie kary pieniężne nie 
mogą przewyższać dziesiątej części wyna-
grodzenia przypadającego pracownikowi 
do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, 
o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przezna-
cza się na poprawę warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Roszczenie 
o zawarcie umowy o pracę
Jeśli podczas rozmowy o pracę przyszły 
pracodawca szczegółowo uzgodni z kandy-
datem do pracy istotne warunki podjęcia 
zatrudnienia, to niedoszłemu pracowniko-
wi przysługuje wobec pracodawcy roszcze-
nie o zawarcie z nim umowy o pracę lub 
o odszkodowanie.

Przepisy Kodeksu pracy w odniesieniu do 
umowy o pracę nie zawierają regulacji dotyczą-
cych trybu jej zawarcia, rokowań, oferty, skła-
dania oświadczeń woli. Jednak ze względu na 
to, że umowa o pracę mimo swojej specyfiki jest 
zbliżona do umów prawa cywilnego, to w za-
kresie nieuregulowanym przepisami prawa pra-
cy stosuje się do nich odpowiednio przepisy Ko-
deksu cywilnego (art. 300 k.p.).

Każda umowa (także umowa o pracę) zostaje 
zawarta w chwili złożenia przez strony zgod-
nych oświadczeń woli. Oświadczenia te, obej-
mujące istotne elementy danej umowy, mogą 
być złożone równocześnie (np. w toku negocja-
cji) albo kolejno jako oferta i później jej przyję-
cie. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia 
umowy jest ofertą, jeżeli to oświadczenie okre-
śla istotne postanowienia umowy (art. 66 k.c.).

Do istotnych elementów umowy o pracę 
należą:
■ rodzaj pracy,
■ miejsce wykonywania pracy,
■ wynagrodzenie za pracę odpowiadające ro-

dzajowi pracy, ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia,

■ wymiar czasu pracy,
■ termin rozpoczęcia pracy (art. 29 k.p.).

Umowa o pracę, dla jej ważnego i skuteczne-
go zawarcia pod względem prawnym, nie wy-
maga formy pisemnej. A zatem ustne uzgod-
nienie ww. warunków między pracodawcą 
i pracownikiem powoduje powstanie stosunku 
pracy. Przepisy prawa pracy przewidują jedy-

nie dla pracodawcy obowiązek ewentualnego 
potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron, 
rodzaju oraz warunków umowy (art. 29 § 2 
k.p.). Jednak niewykonanie tego obowiązku 
przez pracodawcę nie ma wpływu na istnienie 
stosunku pracy.

Istota umowy przedwstępnej
Umowę przedwstępną zobowiązującą do póź-

niejszego zawarcia umowy o pracę można za-
wrzeć na zasadzie cywilnej swobody umów. 
Oznacza to, że strony zawierające jakąkolwiek 
umowę cywilną (np. umowę przedwstępną) 
mogą ułożyć stosunek prawny według swojego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwia-
ły się właściwości (naturze) stosunku, ustawie 
ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 
k.c.). Umowę przedwstępną można również za-
wrzeć, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego do umów o pracę (art. 300 k.p.).

Umowa przedwstępna (wskazana w art. 389 
k.c.) polega na tym, że strony zobowiązują się 
do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrze-
czonej (czyli np. umowy o pracę), uzgadniając 
już w umowie przedwstępnej istotne postano-
wienia umowy przyrzeczonej. Cała procedura 
zawarcia takiej umowy wygląda następująco: 
przyszły pracownik z przyszłym pracodawcą 
zobowiązują się w umowie przedwstępnej do 
zawarcia, we wskazanym terminie, umowy 
o pracę o określonej przez strony treści.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku 
z 10 września 1997 r., jeżeli w toku prowadzo-
nych rozmów nie doszło między stronami do 
stanowczego uzgodnienia istotnych składników 
umowy o pracę i postanowień umowy przed-
wstępnej ani przyrzeczenia zatrudnienia powo-
da w zakładzie pracy, to pracownik nie może 
dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej 
(I PKN 243/97).
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Gdy pracodawca 
nie dotrzymuje słowa

Kodeks cywilny przewiduje dwa alternatyw-
ne roszczenia w przypadku uchylania się przez 
pracodawcę od zawarcia przyrzeczonej w umo-
wie przedwstępnej umowy o pracę.

Do żądań przysługujących pracownikowi 
względem pracodawcy należą roszczenia o:
■ zawarcie umowy przyrzeczonej,
■ odszkodowanie.

Jeżeli strony zawarły skuteczną umowę 
przedwstępną (czyli uzgodniły wszystkie istotne 
warunki przyszłej umowy o pracę oraz termin 
jej zawarcia), to każda z tych osób (stron umo-
wy) może dochodzić przed sądem zawarcia 
umowy o pracę (czyli umowy przyrzeczonej).

Zawarcie umowy w takiej sytuacji następuje 
w drodze złożenia zgodnych oświadczeń woli:
■ powoda – przez złożenie pozwu,
■ pozwanego – prawomocne orzeczenie sądu 

zastępuje jego oświadczenie woli.
Sądownie zawarta umowa o pracę jest waż-

na. Jej rozwiązanie wymaga zastosowania jed-
nego z trybów określonych w Kodeksie pracy 
(rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub 
bez wypowiedzenia) albo porozumienia stron.

Jeżeli strona uprawniona nie chce dochodzić 
zawarcia umowy przyrzeczonej, może domagać 
się od strony, która uchyla się od jej zawarcia, 
odszkodowania. Odszkodowanie to przysługuje 
w wysokości tzw. ujemnego interesu umowne-
go, który służy pokryciu szkody będącej skut-
kiem niezawarcia umowy przyrzeczonej.

Odszkodowanie w takiej sytuacji nie stanowi 
równowartości wynagrodzenia, które miałby 
otrzymywać pracownik, gdyby zawarto z nim 
obiecaną umowę o pracę. Może jedynie stano-
wić równowartość wynagrodzenia, które pra-
cownik utracił u poprzedniego pracodawcy 
w związku z tym, że rozwiązał z nim poprzed-
nią umowę. Ponadto szkoda może obejmować 
ewentualne wydatki poniesione w związku 
z przygotowaniem umowy przedwstępnej 
i przygotowaniem się do wykonywania umowy 
przyrzeczonej, takich jak: koszty porad, dojaz-
dów na spotkania, wstępnego przeszkolenia 
– jeżeli miało miejsce, zarobku utraconego pod-
czas prowadzenia negocjacji albo korzyści, 
które zostałyby uzyskane wskutek przyjęcia in-
nej, faktycznie odrzuconej oferty itp. (wyroki 
SN z: 5 czerwca 2007 r., I PK 356/06; 6 stycznia 
2009 r., I PK 117/08).

Tego rodzaju proces może mieć miejsce, gdy 
strony zawarły umowę przedwstępną, a więc 
jednoznacznie zobowiązały się, że w później-
szym terminie podpiszą umowę o pracę, czyli 
dokonają odrębnej czynności prawnej.

Ustna umowa o pracę

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy stro-
ny ustnie uzgadniają warunki umowy o pracę 
i nie uzależniają istnienia zatrudnienia od póź-
niejszego zawarcia pisemnej umowy o pracę. 
Innymi słowy zatrudnienie na konkretnie usta-
lonych warunkach następuje „tu i teraz”, czyli 
w momencie zakończenia uzgodnienia warun-
ków ustnej umowy o pracę. Jeżeli następnie 
któraś ze stron zakwestionuje zawarcie umo-
wy, dochodzenie roszczeń może nastąpić pod-
czas procesu o ustalenie istnienia stosunku 
pracy lub o wynagrodzenie. 

Przy zawieraniu umowy pisemnej może wy-
stąpić sekwencja 2 umów: przedwstępnej 
i przyrzeczonej. Natomiast w przypadku ust-
nie uzgadnianej umowy o pracę jest jedna 
umowa (ustna umowa o pracę) i ewentualny 
spór co do tego, czy ta umowa faktycznie zo-
stała zawarta, czy nie.

Istotne jest, że to powód musi udowodnić, 
że zawarł ustną umowę o pracę (uzgodnił 
z drugą stroną wszystkie istotne warunki 
umowy o pracę). W takiej sytuacji wyrok sądu 
albo potwierdza istniejący stan rzeczy (usta-
lenie istnienia stosunku pracy), albo rozstrzy-
ga o skutkach zawartej umowy (zasądza na-
leżne wynagrodzenie).

PIOTR GÓRNY

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 389 Kodeksu cywilnego
§ 1. Umowa, przez którą jedna ze stron 
lub obie zobowiązują się do zawarcia 
oznaczonej umowy (umowa przedwstęp-
na), powinna określać istotne postano-
wienia umowy przyrzeczonej.
§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma 
być zawarta umowa przyrzeczona, nie 
został oznaczony, powinna ona być za-
warta w odpowiednim terminie wyzna-
czonym przez stronę uprawnioną do żą-
dania zawarcia umowy przyrzeczonej. 
Jeżeli obie strony są uprawnione do żą-
dania zawarcia umowy przyrzeczonej 
i każda z nich wyznaczyła inny termin, 
strony wiąże termin wyznaczony przez 
stronę, która wcześniej złożyła stosowne 
oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od 
dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie 
został wyznaczony termin do zawarcia 
umowy przyrzeczonej, nie można żądać 
jej zawarcia.

strony
 umowy

umowa 
ustna



7–13 stycznia 2014 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  1  (815) 39

Nasze rady

Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
Czy, zatrudniając ponownie pracownika, 
należy usunąć karę porządkową z akt osobowych
PYTANIE
Pracownika zatrudnionego na 
3-miesięczny okres próbny ukarali-
śmy karą upomnienia za 1-dniową 
nieusprawiedliwioną nieobecność 
w pracy. Po zakończeniu okresu 
próbnego nie przedłużyliśmy z nim 
umowy o pracę. Po 2-miesięcznej 
przerwie na nowo przyjęliśmy tego 
pracownika do pracy. Do założo-
nych przy pierwszej umowie akt 
osobowych wpięliśmy nową umo-
wę o pracę. Czy w aktach osobo-
wych pracownika możemy pozosta-
wić karę porządkową udzieloną 
w czasie okresu próbnego?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli prowadzą Państwo doku-

mentację pracowniczą pracownika 
w jego dotychczasowych aktach 
osobowych, informacja o wymie-
rzeniu kary porządkowej nałożonej 
na pracownika powinna w nich po-
zostać, ponieważ nie upłynął jesz-
cze rok od ukarania go tą karą. Jeśli 
natomiast założą Państwo pracow-
nikowi nowe akta osobowe, to nie 
można zamieszczać w nich doku-
mentów dotyczących kary porząd-
kowej, którą został ukarany pra-
cownik w czasie poprzedniego 
zatrudnienia.

WYJAŚNIENIE
Zatrudniając ponownie pracownika, 

nie trzeba zakładać dla niego nowych 
akt osobowych. Kodeks pracy oraz 
przepisy rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w spra-
wach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych nie regulują bowiem sposobu 
postępowania z aktami tego samego 
pracownika w przypadku jego ponow-
nego zatrudnienia. Zatem od uznania 
pracodawcy zależy, czy założy takie-

mu pracownikowi nowe akta osobo-
we, czy będzie zamieszczał dokumen-
ty pracownicze w dotychczasowych 
aktach.

Karę porządkową uważa się za nie-
byłą, a odpis zawiadomienia o ukara-
niu usuwa z akt osobowych pracowni-
ka po roku nienagannej pracy 
(art. 113 § 1 k.p.). Zakończenie sto-
sunku pracy nie kończy biegu tego 
terminu. Potwierdził to Główny In-
spektorat Pracy w piśmie nr GPP-517–
4560–68–1/10/PE/RP. Zdaniem GIP, 
rozwiązanie stosunku pracy nie ozna-
cza, że pracodawca powinien usunąć 
z akt osobowych pracownika karę po-
rządkową. Nie pozwalają bowiem na 
to żadne przepisy. W przypadku roz-
wiązania umowy o pracę karę porząd-
kową będzie można usunąć także do-
piero po roku nienagannej pracy. 
Przez rok nienagannej pracy należy 
rozumieć rok, w czasie którego nie 
ukarano pracownika ponownie jedną 
z kar porządkowych.

Jeżeli zatem nie zakładają Państwo 
dla pracownika nowych akt osobo-
wych, to nie muszą Państwo usuwać 
z nich informacji o ukaraniu go karą 
porządkową. Jeśli natomiast zdecydu-
ją się Państwo na założenie dla pra-
cownika nowej teczki osobowej, to nie 
można zamieszczać w niej kary po-
rządkowej, którą pracownik został 
ukarany w czasie poprzedniego sto-
sunku pracy.

Pracodawca może, z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek reprezentu-
jącej pracownika zakładowej or ga-
nizacji związkowej, uznać karę 
porządkową za niebyłą przed upły-
wem rocznego terminu nienagannej 
pracy (art. 113 § 1 k.p.). Zatem nie 
ma przeszkód, aby karę porządkową 
w każdej chwili usunąć z akt osobo-
wych pracownika.

W razie kolejnego zatrudnienia 
u tego samego pracodawcy pracownik 
musi ponownie dostarczyć do zakładu 

niektóre dokumenty, np. zaświadcze-
nie o odbyciu wstępnych badań lekar-
skich, które należy umieścić w no-
wych aktach osobowych. Pozostałych 
dokumentów, wcześniej złożonych 
w aktach osobowych, np. kopii świa-
dectw pracy z poprzednich miejsc 
pracy, pracownik nie musi ponownie 
składać.

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązał umowę 
o pracę z ekspedientką sklepu 
w związku z jej przejściem na 
emeryturę. Po 3 miesiącach 
była pracownica ponownie zo-
stała zatrudniona w wymiarze 
1/2 etatu. Kadrowa skierowała 
pracownicę na wstępne bada-
nia lekarskie, a orzeczenie le-
karskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku wpięła 
do starych akt osobowych. 
W dotychczasowych aktach ka-
drowa umieściła też dokumen-
ty z przeszkolenia w zakresie 
bhp. W aktach osobowych po-
zostały także udzielone w trak-
cie poprzedniego zatrudnienia 
uwagi służbowe na okoliczność 
nieuprzejmego odnoszenia się 
przez ekspedientkę do klien-
tów. W czasie kontroli przepro-
wadzonej przez inspektora PIP 
okazało się, że kadrowa nie 
umieściła w aktach tej pracow-
nicy pisemnego potwierdzenia 
zapoznania się pracownika 
z treścią regulaminu pracy, do 
którego została wprowadzona 
zmiana dotycząca sposobu 
usprawiedliwiania nieobecno-
ści, w czasie gdy pracownica 
miała przerwę w pracy. Inspek-
tor nakazał pracodawcy skom-



PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  1  (815)40 www.pgp.infor.pl

Nasze rady

pleto wanie niezbędnych do - 
ku mentów związanych z za- 
trud nieniem, m.in. informacji 
o zapoznaniu pra cow nika z regu-
laminem pracy. Ponadto zabronił 
umieszczania w aktach osobo-
wych innych kar niż przewidzia-
ne w Kodeksie pracy, np. uwag 
służbowych. Postępowanie in-
spektora pracy było prawidłowe.

Jeżeli pracodawca nie założy dla 
ponownie zatrudnionego pracowni-
ka nowych akt osobowych, powinien 
każdą część starych akt wyraźnie 
oddzielić od nowych części, a w wy-
kazach dokumentów każdy doku-
ment dotyczący nowego zatrudnie-
nia powinien być wpięty w porządku 
chronologicznym i od nowa ponu-
merowany.

Jadwiga Krukowska

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 94 pkt 9a, art. 113 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.),

■ § 6 ust. 2 pkt 2 lit. g rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców do-
kumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych (Dz.U. 
nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Jak upoważnić pracownika do zawierania 
umów o pracę w imieniu pracodawcy

PYTANIE
Wyznaczyliśmy pracownika działu 
kadr i płac do podpisywania 
umów o pracę. W treści umów jest 
imię i nazwisko tej osoby z poda-
niem jej stanowiska, jako upoważ-
nionej do reprezentowania praco-
dawcy. Do zakresu obowiązków 
tej osoby wprowadziliśmy też za-
pis o podpisywaniu wszystkich 
dokumentów związanych z prze-
biegiem zatrudnienia pracowni-
ków. Osoba ta odmówiła jednak 
podpisywania umów, twierdząc, 
że nie została upoważniona do tej 
czynności, a zakres obowiązków 
to za mało, aby mogła występo-
wać w imieniu pracodawcy. Czy 
pracownik ma rację?

ODPOWIEDŹ
Państwa pracownik ma rację. Na-

rzucenie w zakresie obowiązków 
podpisywania wszelkich dokumen-
tów związanych z przebiegiem za-
trudnienia jest niewystarczające. 
Osoba ta powinna mieć pisemne 
pełnomocnictwo do dokonywania 
tych czynności w imieniu praco-
dawcy.

WYJAŚNIENIE
Za pracodawcę będącego jednostką 

organizacyjną czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy dokonuje oso-
ba lub organ zarządzający tą jednost-
ką albo inna wyznaczona do tego oso-
ba. W praktyce można mówić o dwóch 

rodzajach upoważnień do podpisywa-
nia dokumentów:
■ wynikające z regulacji wewnętrz-

nych, gdzie następuje przypisanie 
do określonego stanowiska działa-
nia w sprawach z zakresu prawa 
pracy w imieniu pracodawcy oraz

■ indywidualnie udzielone pełno-
mocnictwo.
Na takie rozróżnienie wskazuje Sąd 

Najwyższy w uzasadnieniu wyroku 
z 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt II PK 
315/05, OSNP 2007/11–12/159), 
w którym wyraził pogląd, że: 
(...) przepis art. 31 k.p. nie wyjaśnia, 
w jaki sposób może zostać wyznaczona 
inna osoba do dokonywania czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Przyjmuje się, że musi to zasadniczo 
następować w przepisach wewnątrzza-
kładowych, bowiem w przeciwnym ra-
zie zatarta zostałaby granica między 
upoważnieniem do dokonywania czyn-
ności w sprawach z zakresu prawa pra-
cy, wywodzonym z art. 31 k.p., a upo-
ważnieniem do działania w tych 
sprawach na podstawie indywidualne-
go pełnomocnictwa. Istotą regulacji 
z art. 31 k.p. jest zaś wskazanie osób, 
które dokonują czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy na innej zasa-
dzie niż pełnomocnictwo i które z tego 
tytułu mogą same udzielać pełnomoc-
nictwa do działania za pracodawcę 
(...).

W indywidualnych sytuacjach, co 
do zasady, będziemy mówić o wyzna-
czeniu danej osoby, co powinno być 

połączone z wyrażeniem woli upo-
ważnienia w formie udzielonego jej 
pełnomocnictwa.

Wskazanie w zakresie czynności, 
że dana osoba ma podpisywać 
w imieniu pracodawcy wszystkie do-
kumenty z zakresu prawa pracy nie 
jest wystarczające. Zgodnie z wyro-
kiem Sądu Najwyższego z 20 wrze-
śnia 2005 r. (II PK 412/04, OSNP 
2006/13–14/210), wyznaczenie innej 
osoby dokonującej czynności z zakre-
su prawa pracy (art. 31 § 1 k.p.) na-
stępuje przez złożenie oświadczenia 
woli pracodawcy i wyrażenie na to 
zgody przez tę osobę.

W związku z tym, że działanie oso-
by, która w imieniu pracodawcy za-
wiera umowy o pracę i dokonuje in-
nych czynności z zakresu prawa pracy, 
stanowi postać pełnomocnictwa, po-
winno zostać udzielone w sposób wy-
raźny, z jasnym wskazaniem zakresu 
upoważnienia do działania w imieniu 
pracodawcy.

Pełnomocnictwo (czyli formalnie 
– składanie oświadczeń woli w imie-
niu pracodawcy) do podpisywania 
wszystkich dokumentów związanych 
z przebiegiem zatrudnienia pracowni-
ków powinno mieć formę pisemną. 
Jeżeli bowiem do ważności czynności 
prawnej potrzebna jest szczególna 
forma, pełnomocnictwo do dokona-
nia tej czynności powinno być udzie-
lone w tej samej formie.

Umowę o pracę zawiera się na piś-
mie. Jeżeli umowa nie została za-
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warta z zachowaniem formy pisem-
nej, pracodawca powinien, najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia pracy przez pra-
cownika, potwierdzić pracownikowi 
na piśmie ustalenia co do stron umo-
wy, rodzaju umowy oraz jej warun-
ków (art. 29 § 2 k.p.). Zatem mimo 
ważności umowy zawartej ustnie i tak 
musi nastąpić pisemne potwierdzenie 
ustalonych warunków zatrudnienia. 
Wymóg formy pisemnej pojawia się 
w przypadku składania oświadczeń 
woli dotyczących zakończenia zatrud-
nienia (wypowiedzenie lub rozwiąza-
nie umowy o pracę bez wypowiedze-

nia). Prowadzi to do wniosku, że 
pełnomocnictwo powinno przybrać 
taką właśnie formę. Pracownik powi-
nien zatem otrzymać odrębne, imien-
ne, opatrzone datą pismo wskazujące 
na zakres udzielonego mu pełnomoc-
nictwa. Zawarcie umowy o pracę 
w imieniu pracodawcy przez osobę 
działającą bez upoważnienia prowa-
dzi do nieważności czynności praw-
nej. Zawarta umowa jest bezskutecz-
na, chyba że pracodawca potwierdzi 
umowę.

Potwierdzenie umowy bezskutecz-
nej może nastąpić w dowolnej formie, 

np. przez dopuszczenie do pracy. Po 
dokonaniu potwierdzenia umowę na-
leży uznać za ważną od daty jej za-
warcia.

Marek Rotkiewicz

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 29, 31, 300 ustawy z 26 czerw-

ca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.),

■ art. 98–99 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.).

Czy pracodawca musi zwrócić kandydatowi do pracy 
koszty przejazdu na badania lekarskie

PYTANIE
Prowadziliśmy rekrutację na stano-
wisko referenta w dziale księgowo-
ści. Zdecydowaliśmy się zatrudnić 
jednego z kandydatów, ale jeszcze 
nie podpisaliśmy z nim umowy 
o pracę. Wręczyliśmy mu natomiast 
skierowanie na badania wstępne. 
Przyszły pracownik, aby wykonać 
badania, musi dojechać do innej 
miejscowości niż miejsce wykony-
wania przez niego pracy. Czy mamy 
obowiązek zwrócić tej osobie kosz-
ty przejazdu na badania?

ODPOWIEDŹ
Nie. Nie mają Państwo takiego 

obowiązku, gdyż osoba ta nie jest 
jeszcze pracownikiem. W razie 
przejazdu na badania okresowe 
i kontrolne do innej miejscowości 

pracownikowi przysługują należno-
ści na pokrycie kosztów przejazdu 
według zasad obowiązujących przy 
podróżach służbowych.

WYJAŚNIENIE
Przyszły pracodawca nie ma obo-

wiązku zwracać kandydatowi na pra-
cownika kosztów dojazdu na badania 
wstępne, ale musi sfinansować mu 
koszt tych badań.

Omawiana zasada nie dotyczy 
nowo przyjętych osób, które podlega-
ją badaniom wstępnym. Wobec tej 
grupy przepisy nie używają określenia 
pracownik. Pracownikiem jest bo-
wiem osoba zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę, powołania, wy-
boru, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę (art. 2 k.p.). Czas po-
święcony na badania wstępne osoby, 

która przeszła rekrutację, nie jest jej 
czasem pracy. Oznacza to, że zwrot 
kosztów dojazdu na badania wstępne 
do innej miejscowości niż ta, w której 
pracodawca ma siedzibę (lub gdzie 
będzie znajdować się miejsce pracy 
przyszłego pracownika), przysługuje 
wyłącznie pracownikom.

Nie mają zatem Państwo obowiązku 
zwracania osobie, która nie jest jesz-
cze pracownikiem, kosztów dojazdu 
na wstępne badania lekarskie.

Jeżeli przed odbyciem badań 
wstępnych strony zawarły umowę 
o pracę, a następnie okaże się, że ist-
nieją przeciwwskazania do pracy na 
danym stanowisku, pracodawca nie 
może dopuścić takiej osoby do pracy. 
W takim przypadku umowa o pracę 
powinna zostać rozwiązana. Pracow-
nik ma wówczas prawo do wynagro-

Rodzaje profilaktycznych badań lekarskich

Rodzaj badania Kto podlega/kiedy należy wykonać

Wstępne ■ osoby przyjmowane do pracy lub pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy 
i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla 
zdrowia lub warunki uciążliwe,

■ osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na sta-
nowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej 
po 30 dniach po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Okresowe pracownicy; na badanie kieruje pracodawca przed upływem ważności poprzednio wydanego za-
świadczenia lekarskiego.

Kontrolne pracownicy w przypadku niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
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dzenia za czas niewykonywania pracy 
w związku z badaniami wstęp nymi, 
a także do zwrotu należności związa-
nych z dojazdem na te badania do in-
nej miejscowości niż ta, w której 
znajduje się siedziba pracodawcy 
(lub miejsce wykonywania pracy 
przez pracownika).

Pracodawca ma obowiązek sfinan-
sować pracownikom badania lekar-
skie: wstępne, okresowe i kontrolne, 
a także ponieść inne koszty profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pra-
cownikami, niezbędnej z uwagi na 
warunki pracy, m.in. związane 
z przeniesieniem pracownika do in-
nej pracy ze względu na stwierdze-
nie szkodliwego wpływu wykonywa-
nej pracy na jego zdrowie czy 
stwierdzających, że w przypadku ko-
biety, ze względu na stan ciąży, nie 
powinna ona wykonywać dotychcza-
sowej pracy (art. 229 § 6 k.p. i § 6 
pkt 1–3 rozporządzenia w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników...).

Okresowe i kontrolne badania le-
karskie przeprowadza się w miarę 
możliwości w godzinach pracy. Za 
czas niewykonywania pracy w związ-
ku z przeprowadzanymi badaniami 
pracownik zachowuje prawo do wy-
nagrodzenia, a w razie przejazdu na 
te badania do innej miejscowości 
przysługują mu należności na pokry-
cie kosztów przejazdu według zasad 
obowiązujących przy podróżach służ-
bowych (art. 229 § 3 k.p.). Przy usta-
laniu wynagrodzenia za czas zwol-

nienia od pracy oraz za czas 
niewykonywania pracy, gdy przepisy 
przewidują zachowanie przez pra-
cownika prawa do wynagrodzenia, 
należy stosować zasady obowiązują-
ce przy ustalaniu wynagrodzenia za 
urlop, ale z pewnym wyjątkiem. 
Składniki wynagrodzenia ustalane 
w wysokości przeciętnej należy obli-
czać z miesiąca, w którym przypadło 
zwolnienie od pracy lub okres niewy-
konywania pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik jest wynagradzany 
prowizyjnie. W październiku 
2013 r. został skierowany na ba-
dania okresowe, które zajęły 
mu 3 godziny. Pracownik odbył 
je w czasie pracy. Za 181 prze-
pracowanych godzin pracowni-
kowi przysługuje wynagrodze-
nie w wysokości 2900 zł.
Aby obliczyć wynagrodzenie za 
czas niewykonywania pracy, wy-
nagrodzenie uzyskane za paź-
dziernik należy podzielić przez 
liczbę godzin, jakie pracownik 
przepracował w tym miesiącu. 
Tak otrzymaną stawkę należy 
pomnożyć przez liczbę godzin 
nieobecności pracownika w pra-
cy w związku z przeprowadza-
niem badań, tj.:
■ 2900 zł : 181 godz. = 16,02 zł,
■ 16,02 zł × 3 godz. = 48,06 zł.

Oprócz wynagrodzenia za go-
dziny faktycznie przepracowa-
ne, za czas badania pracownik 
powinien otrzymać 48,06 zł.
Pracownik ma ponadto prawo 
do zwrotu kosztów przejazdu na 
badania, jeżeli były wykonywa-
ne w innej miejscowości niż sie-
dziba pracodawcy lub miejsce 
wykonywania pracy.

Aneta Mościcka

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 2 i 229 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ § 5 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowią-
cego podstawę obliczania odszkodo-
wań, odpraw, dodatków wyrównaw-
czych do wynagrodzenia oraz innych 
należności przewidzianych w Kodek-
sie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 
z późn. zm.),

■ § 1 pkt 4, § 6 pkt 1–3 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 30 maja 1996 r. w sprawie przepro-
wadzania badań lekarskich pracow-
ników, zakresu profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawa-
nych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 
z późn. zm.).

Czy od zatrudnionego czasowo pracownika 
można żądać zwrotu refundacji okularów

PYTANIE
Jeden z naszych pracowników za-
trudniony na okres próbny złożył 
wniosek o refundację kosztów zaku-
pu okularów korekcyjnych zleco-
nych przez lekarza okulistę podczas 
badań wstępnych. Nasi pracownicy 
mają prawo do refundacji kosztów 
zakupu okularów raz na 2 lata, a wy-
sokość refundacji nie może przekro-
czyć 250 zł. Chcemy wprowadzić za-
pis do regulaminu wynagradzania, 

zgodnie z którym osoby zatrudnio-
ne na umowy terminowe będą mu-
siały zwracać proporcjonalną część 
kosztów, jeżeli stosunek pracy nie 
zostanie przedłużony. Czy taki zapis 
będzie umożliwiał żądanie zwrotu 
kosztów?

ODPOWIEDŹ
Nie mogą Państwo żądać od pra-

cownika zwrotu kosztów dofinanso-
wania okularów. Takie zapisy w re-

gulaminie wynagradzania należy 
uznać za nieprawidłowe. Pracowni-
cy powinni być bowiem równo trak-
towani zarówno w zakresie nawią-
zania i rozwiązania stosunku pracy, 
jak i warunków zatrudnienia. 

WYJAŚNIENIE
Zapis o zwrocie dofinansowania 

(w całości lub w części) w przypadku 
nieprzedłużenia z pracownikiem umo-
wy terminowej należy uznać za naru-
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szenie zasady równości w zatrudnieniu, co 
w konsekwencji może być traktowane jako dys-
kryminacja. Pracownicy powinni być bowiem 
równo traktowani w zakresie nawiązania i roz-
wiązania stosunku pracy, warunków zatrudnie-
nia, awansowania oraz dostępu do szkolenia 
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
w szczególności bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związ-
kową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orien-
tację seksualną, a także bez względu na za-
trudnienie na czas określony lub nieokreślony 
albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze cza-
su pracy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia 
pracownikom okularów korygujących wzrok, 
zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki 
badań okulistycznych przeprowadzonych 
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 
wykażą potrzebę ich stosowania podczas pra-
cy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażo-
nych w monitory ekranowe w zw. z art. 23715 
§ 1 k.p.). Pracownikiem, do celów zapewnie-
nia przez pracodawcę okularów korygują-
cych wzrok, jest każda osoba zatrudniona 
przez pracodawcę, w tym praktykant i staży-
sta, użytkująca w czasie pracy monitor ekra-
nowy co najmniej przez połowę dobowego 
wymiaru czasu pracy, tj. przez 4 godziny (§ 2 
pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w monitory ekranowe).

Pracodawca, w ramach przyjętych w firmie 
zasad, może określić kwotową lub procento-
wą wartość dofinansowania do okularów ko-

rekcyjnych dla pracownika. Warunki te może 
zawrzeć w regulaminie pracy lub wynagra-
dzania, w innym akcie prawa wewnątrzza-
kładowego lub może poinformować pracow-
ników o warunkach i limicie zwrotu w formie 
zarządzenia. Pracodawca powinien zwrócić 
pracownikowi koszty szkieł, robocizny i stan-
dardowej oprawy okularów. Wprawdzie nie 
ma wytycznych co do minimalnej kwoty 
zwrotu za okulary korekcyjne, to jednak 
ustalona kwota powinna umożliwiać zakup 
okularów.

W szczegółowych zasadach dotyczących 
dofinansowania kosztów zakupu okularów 
pracodawca może określić warunki odmo-
wy refundacji. Zapisy aktów wewnętrznych 
nie powinny być jednak krzywdzące dla 
pracowników, dlatego nie jest możliwe żą-
danie zwrotu dofinansowania w sytuacji, 
gdy pracodawca nie przedłużył zatrudnie-
nia z pracownikiem. Z przepisów wynika 
bowiem, że obowiązkiem pracodawcy jest 
zapewnienie pracownikowi okularów ko-
rekcyjnych do pracy przy monitorze ekrano-
wym bez względu na czas trwania stosunku 
pracy.

Patrycja Mikuła

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 23715 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.),

■ § 2 pkt 4, § 8 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach wyposażonych w monitory ekranowe 
(Dz.U. nr 148, poz. 973).

Jaką umowę można wybrać do zatrudnienia 
pracownika na sezon grzewczy

PYTANIE
W związku z rozpoczęciem sezonu grzew-
czego chcemy zatrudnić pracownika na sta-
nowisko palacza centralnego ogrzewania 
w naszej spółdzielni. Nie wiemy, jak długo 
będziemy potrzebować tego pracownika. 
Jakiego rodzaju umowę o pracę najlepiej 
z nim podpisać i na jaki okres?

ODPOWIEDŹ
Z palaczem można najpierw podpisać 

umowę na okres próbny, maksymalnie na 
3 miesiące. Jeżeli pracownik się sprawdzi, 

to najkorzystniej będzie go następnie za-
trudnić na umowę na czas określony na 
okres powyżej 6 miesięcy.

WYJAŚNIENIE
Zatrudniając nowego pracownika, najlepiej 

podpisać z nim najpierw umowę na okres 
próbny. Taka umowa ma na celu sprawdzenie, 
czy pracownik nadaje się do wykonywania 
pracy oferowanej przez pracodawcę. Umowa 
na okres próbny pozwala również pracowni-
kowi ocenić, czy poradzi sobie w nowym miej-
scu pracy. Umowa na okres próbny może być 
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zawarta maksymalnie na 3 miesiące 
(art. 25 § 2 k.p.). Nie ma natomiast 
minimalnego okresu, na jaki może 
być zawarta taka umowa.

Jeżeli więc chcą Państwo przyjąć 
do pracy nowego pracownika, najle-
piej będzie zatrudnić go na podsta-
wie umowy na okres próbny. Od Pań-

stwa uznania zależy, na jaki okres 
taka umowa zostanie zawarta, czy 
np. na 1 miesiąc, czy maksymalnie na 
3 miesiące.

Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny

Czas trwania umowy Do 2 tygodni Powyżej 2 tygodni, 
krótszy niż 3 miesiące

3 miesiące

Długość okresu wypowiedzenia 3 dni robocze 1 tydzień 2 tygodnie

Umowa na okres próbny może być 
w łatwy sposób rozwiązana. Okresy 
jej wypowiedzenia przewidują prze-
pisy Kodeksu pracy. Nie trzeba za-
tem ustalać w samej umowie na 
okres próbny możliwości jej wypo-
wiedzenia.

Wypowiadając umowę na okres 
próbny, nie trzeba również podawać 
przyczyny wypowiedzenia.

Pracownicy zatrudniani na sezon 
grzewczy są pracownikami sezono-
wymi. Nie obowiązują ich limity do-
tyczące liczby zawieranych z danym 
pracownikiem umów na czas okre-
ślony, lecz można z nimi zawierać 
dowolną liczbę umów na czas okre-
ślony (art. 251 § 3 pkt 2 k.p.). Nato-
miast w przypadku pozostałych pra-
cowników pracodawca może 
zawrzeć na następujące po sobie 
okresy (między tymi okresami może 
być przerwa nieprzekraczająca 
1 miesiąca) maksymalnie 2 umowy 
na czas określony (art. 251 § 1 k.p.). 
Trzecia z kolei umowa powinna zo-
stać zawarta na czas nieokreślony.

Z pracownikiem sezonowym moż-
na zawrzeć dowolną liczbę umów na 
czas określony.

Jeżeli Państwa pracownik spraw-
dzi się, to po okresie próbnym moż-
na z nim zawrzeć umowę na czas 
określony. W przypadku gdy nie 
wiadomo, ile czasu pracownik bę-
dzie potrzebny, najlepiej podpisać 
z nim umowę na czas określony po-
wyżej 6 miesięcy. W takiej umowie 
można zamieścić klauzulę przewi-
dującą 2-tygodniowy okres wypo-
wiedzenia (art. 33 k.p.). Pracodaw-
ca może wówczas wypowiedzieć 
umowę w każdej chwili, jeżeli nie 
będzie zadowolony z pracy pracow-
nika lub nie będzie miał już dla nie-
go pracy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnił palacza 
c.o. na okres próbny od 1 do 
31 października 2013 r. Następ-
nie podpisał z nim umowę na 
czas  określony od 1 listopada 
2013 r. do 4 maja 2014 r. 
W umowie tej zamieszczono 
klauzulę przewidującą 2-tygo-
dniowy okres wypowiedzenia. 
W trakcie zatrudnienia pracow-
nik często spóźniał się do pracy, 
samowolnie opuszczał miejsce 
pracy przed czasem. Pracodaw-
ca postanowił zwolnić go z pra-
cy. Wypowiedział mu umowę 
o pracę 8 listopada 2013 r. z za-
chowaniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia. Postę-
powanie pracodawcy było pra-
widłowe.

Klauzuli o wypowiedzeniu nie 
można zamieszczać w umowach na 
czas określony zawieranych na 
okres do 6 miesięcy. Pracodawca 
może również zawierać z palaczem 
krótkie umowy na czas określony, 
np. na 2 miesiące, lecz takie umowy 
nie podlegają wypowiedzeniu. Roz-
wiązują się one z upływem terminu, 
a wcześniej za porozumieniem 
stron. Lepiej zatem zawrzeć dłuższą 
umowę, ponieważ wówczas istnieje 
możliwość jej wypowiedzenia.

W praktyce najczęściej palacze 
c.o. współpracują na podstawie umo-
wy zlecenia. Zatrudnienie palacza na 
podstawie takiej umowy jest dozwo-
lone, jeżeli umowa zlecenia nie speł-
nia warunków właściwych dla umo-
wy o pracę. Umowa zlecenia może 
zostać uznana za umowę o pracę, je-
żeli palacz wykonuje pracę:

■ w stałym miejscu i w stałych go-
dzinach,

■ w podporządkowaniu,
■ wyłącznie osobiście,
■ za wynagrodzeniem w formie 

pie niężnej.
Aby umowa zlecenia z palaczem 

nie została zakwestionowana, po-
winna zawierać zapisy przewidują-
ce np. możliwość wykonywania pra-
cy w szczególnych przypadkach 
przez inne osoby wskazane przez 
palacza i zaakceptowane przez zle-
ceniodawcę. Nie można też sporzą-
dzać dla palacza grafików czasu 
pracy, bo sugeruje to istnienie sto-
sunku pracy. Nie należy więc usta-
lać palaczowi stałych godzin pracy. 
Palacz powinien mieć swobodę dys-
ponowania swoim czasem i jeśli nie 
jest potrzebny, powinien mieć moż-
liwość opuszczenia pracy. W umo-
wie zlecenia warto też określić, że 
palacz będzie zatrudniony np. do 
obsługi pieców c.o. czy obsługi kot-
łowni.

Nieprawidłowe będzie natomiast 
podanie w umowie zlecenia rodzaju 
pracy przez wskazanie tylko stano-
wiska pracy, tj. palacz c.o. Takie za-
pisy są bowiem charakterystyczne 
dla umowy o pracę, gdzie pracowni-
kowi przedstawia się dodatkowo za-
kres obowiązków doprecyzowujący 
zadania, jakie ma wykonywać na 
danym stanowisku pracy.

Marek Skałkowski

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22, 25, 251, 30, 33 i 34 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).
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ustawy antykryzysowej
MAURYCY ORGANA – radca prawny, syndyk licencjonowany, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego

Przedsiębiorcy, do których mają zastosowanie prze-
pisy nowej ustawy antykryzysowej, mogą skorzystać 
ze wsparcia z dwóch różnych źródeł. Są to środki 
FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 
objętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub prze-
stojem ekonomicznym oraz środki FP na dofinanso-
wanie kosztów szkolenia takich pracowników. W tym 
celu powinni m.in. złożyć wniosek o uzyskanie wspar-
cia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych zeznań.

Pomoc z FGŚP

Od 21 listopada 2013 r. obowiązują dwa rozporządze-
nia wykonawcze do ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z ochroną miejsc, tzw. nowej ustawy 
antykryzysowej. Określają one wzory wniosków i umów 
wskazujące zasady udzielania dofinansowania oraz 
sposoby prowadzenia sprawozdawczości z efektów sto-
sowania ustawy. Aby uzyskać wsparcie finansowe, 
przedsiębiorca musi ustalić zmiany do układu zbioro-
wego pracy lub zawrzeć porozumienie ze związkami za-
wodowymi albo w przypadku ich braku – z przedstawi-

cielami pracowników, określające zakres obniżenia 
wymiaru czasu pracy/warunki przestoju ekonomiczne-
go, oraz złożyć wniosek do marszałka województwa 
o przyznanie pomocy. Marszałek województwa wystę-
puje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyzna-
nie limitu wydatków na wypłaty na podstawie nowej 
ustawy antykryzysowej w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku. Marsza-
łek województwa podpisuje z przedsiębiorcą umowę 
o przyznanie pomocy w terminie 7 dni roboczych od 
dnia uzyskania stosownego limitu środków na wpłaty.

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
środków Funduszu przedsiębiorca jest zobowiązany 
m.in. do zwrotu na rachunek Funduszu różnicy między 
kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na 
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą 
środków wydatkowanych na wypłatę świadczeń i na opła-
cenie składek na ubezpieczenia społeczne.

■ ZAPAMIĘTAJ
Niewykorzystane środki na wypłatę świadczeń dla pra-
cowników i opłacenie składek ubezpieczeniowych 
przedsiębiorca musi zwrócić na rachunek FGŚP w ter-
minie 30 dni od otrzymania tych środków.

Świadczenia finansowane z FGŚP

Obniżenie wymiaru etatu Przestój ekonomiczny

W okresie obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowa-
nego sytuacją kryzysową wynagrodzenie pracowników 
może być finansowane z dwóch źródeł:
■ ze środków FGŚP do wysokości 100% podstawowej wy-

sokości zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonego o wy-
sokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych 
od pracownika (wyłącznie przez okres maksymalnie 
6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
przez pracodawcę umowy o wypłatę świadczeń),

■ ze środków własnych przedsiębiorcy.

W okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie 
pracowników może być finansowane z dwóch źródeł:
■ ze środków FGŚP do wysokości 100% podstawowej wy-

sokości zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonego o wy-
sokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych 
od pracownika (wyłącznie przez okres maksymalnie 
6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
przez pracodawcę umowy o wypłatę świadczeń),

■ ze środków własnych przedsiębiorcy.

W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy/przestoju przedsiębiorcy otrzymają z FGŚP środki na opłacenie składek 
na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od tej części wynagrodzenia wypłacanego pra-
cownikom, która jest finansowana ze środków FGŚP.
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Temat na zamówienie

Środki FGŚP przekazywane na rachunek bankowy przedsię-
biorcy nie podlegają egzekucji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
egzekucję będzie prowadził komornik na rzecz pracownika, 
któremu przysługuje dofinansowanie wyna grodzenia. Środki 
otrzymywane przez przedsiębiorców w przelewach banko-
wych będą oznaczane adnotacjami typu „wolne od zajęcia”.

Warunkiem przyznawania przez marszałka wojewódz-
twa dofinansowania z FGŚP jest złożenie wniosku. Jego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 
Do wniosku przedsiębiorca będzie musiał m.in. dołączyć:
■ kopię umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji US 

w sprawie spłaty zadłużenia i terminowego opłacania 
rat lub o korzystaniu z odroczenia terminu płatności,

■ plan spłaty zadłużenia z tytułu składek, zgodny ze złożo-
nym wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu 
składek lub odroczenie terminu płatności składek, oraz 
kopię umowy zawartej z ZUS,

■ kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia 
z przedstawicielami pracowników, na podstawie które-
go wprowadzony został obniżony wymiar czasu pracy 
lub przestój ekonomiczny.
Jeśli wniosek będzie niekompletny, przedsiębiorca bę-

dzie musiał uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni ro-
boczych od dnia otrzymania wezwania. Po jego bezsku-
tecznym upływie wniosek o przyznanie świadczeń 
pozostawia się bez rozpoznania.

Pomoc z Funduszu Pracy

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o wypłatę świadczeń 
w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, 
mogą wystąpić do starosty (lub prezydenta w przypadku mia-
sta na prawach powiatu) właściwego według swojej siedziby 
z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów 
szkolenia pracowników objętych obniżeniem wymiaru czasu 
pracy lub przestojem ekonomicznym. Warunkiem skorzysta-
nia z dofinansowania szkoleń jest wcześniejsze uzyskanie dofi-
nansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP 
w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy.

Ani ustawa, ani starosta nie narzucają przedsiębiorcy wy-
boru instytucji szkoleniowej. To przedsiębiorca samodziel-
nie organizuje i finansuje szkolenie z własnych środków 
i uzyskanego dofinansowania. Składając wniosek, przedsię-
biorca oświadcza, że wybrana przez niego do realizacji ofer-
ta instytucji szkoleniowej będzie konkurencyjna w stosunku 
do ofert innych podmiotów szkoleniowych proponujących 
podobne szkolenia. Procedura uzyskiwania dofinansowania 
kosztów szkoleń z Funduszu Pracy jest bardzo zbliżona do 
procedury związanej z wnioskami o dofinansowanie z FGŚP. 
Ubiegając się o pomoc z Funduszu Pracy:
■ przedsiębiorca składa wniosek do starosty o przyznanie 

pomocy,
■ starosta występuje do Ministra Pracy i Polityki Społecz-

nej o przyznanie limitu wydatków na wypłaty na podsta-
wie nowej ustawy antykryzysowej w terminie 7 dni ro-
boczych od otrzymania poprawnego wniosku,

■ umowę o przyznanie pomocy starosta podpisuje z przed-
siębiorcą w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania 
stosownego limitu środków na wpłaty,

■ kwota dofinansowania jest przekazywana przez starostę 
jednorazowo w terminie 7 dni roboczych od dnia podpi-
sania umowy o przyznaniu pomocy.
Jeżeli środki Funduszu Pracy przekazane przedsiębiorcy na 

podstawie umowy i przez niego rozliczone na podstawie do-
wodów płatności z tytułu szkoleń będą stanowić więcej niż 
80% kosztów szkolenia na jedną osobę lub więcej niż 300% 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawar-
cia umowy, przedsiębiorca musi zwrócić staroście (prezyden-
towi miasta na prawach powiatu) kwotę stanowiącą nadwyż-
kę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

■ ZAPAMIĘTAJ
Nadwyżkę środków z FP przeznaczonych na szkolenia 
pracowników przedsiębiorca musi zwrócić w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania.

W celu otrzymania dofinasowania z Funduszu Pracy 
przedsiębiorca musi złożyć wniosek do starosty (prezydenta 
miasta na prawach powiatu). Jego wzór stanowi załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu 
Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególny-
mi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. We wnio-
sku pracodawca podaje poniższe informacje:
■ nazwę, siedzibę i adres oraz oznaczenie miejsca prowa-

dzenia działalności,
■ oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej według PKD,
■ rodzaj i charakter szkolenia, w tym tematykę, miejsce 

i termin realizacji szkolenia,
■ kalkulacje kosztów szkolenia, w tym liczbę osób skiero-

wanych na szkolenia oraz wykaz imienny pracowników, 
których dotyczy wniosek, wraz z kwotą dofinansowania 
przypadającą na danego pracownika, z uwzględnieniem 
kosztów objętych dofinansowaniem,

■ wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie 
kosztów szkolenia,

■ uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szko-
lenia (obecne lub przyszłe potrzeby przedsiębiorcy).
Do wniosku przedsiębiorca dołącza kopię umowy o wy-

płatę świadczeń oraz wykaz imienny pracowników, któ-
rych dotyczy wniosek. Ponadto pracodawca musi złożyć 
oświadczenie:
■ że wybrana przez niego do realizacji oferta instytucji szko-

leniowej będzie konkurencyjna w stosunku do ofert innych 
instytucji szkoleniowych oferujących podobne szkolenia,

■ że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi 
potrzebami przedsiębiorcy,

■ o rodzaju i wysokości pomocy de minimis otrzymanej 
w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych.
Oba rozporządzenia wykonawcze zawierają wzory umów, 

które przedsiębiorcy będą musieli zawierać z marszałkiem 
województwa lub starostą/prezydentem miasta na prawach 
powiatu w celu uzyskania wsparcia finansowego.
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Kalendarium

WESZŁY W ŻYCIE
1 stycznia 2014 r.
OPAKOWANIA
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi

Omawiana ustawa określa: wyma-
gania, jakim powinny odpowiadać 
opakowania wprowadzane do obrotu; 
zasady działania organizacji odzys-
ku opakowań; zasady postępowania 
z opakowaniami oraz odpadami opa-
kowaniowymi; zasady ustalania i po-
bierania opłaty produktowej – w celu 
zmniejszenia ilości i szkodliwości dla 
środowiska materiałów i substancji 
zawartych w opakowaniach i odpa-
dach opakowaniowych oraz ilości 
i szkodliwości dla środowiska opako-
wań i odpadów opakowanio wych na 
etapie procesu produkcyjnego, wpro-
wadzania do obrotu, dystrybucji 
i przetwarzania, w szczególności przez 
wy twarzanie czystych produktów i sto-
sowanie czystych technologii.

Ponadto ustawa określa prawa 
i obowiązki przedsiębiorców:

 ● będących organizacjami odzysku 
opakowań;

 ● dokonujących wewnątrzwspólnoto-
wej dostawy: odpadów opakowanio-
wych, produktów w opakowaniach;

 ● dystrybuujących produkty w opa-
kowaniach;

 ● eksportujących: odpady opakowanio-
we, opakowania, produkty w opako-
waniach;

 ● prowadzących recykling lub inny 
niż recykling proces odzysku odpa-
dów opakowaniowych;

 ● wprowadzających opakowania;
 ● wprowadzających produkty w opa-

kowaniach.
Ustawa określa także obowiązki użyt-

kowników środków niebezpiecznych 
będących środkami ochrony roślin.

W rozumieniu ustawy opakowa-
niem jest wyrób, w tym wyrób bez-
zwrotny, wykonany z jakiegokolwiek 
materiału, przeznaczony do przecho-
wywania, ochrony, przewozu, dostar-
czania lub prezentacji produktów, od 
surowców do towarów przetworzo-
nych.

Ustawa za opakowanie uważa:
1)  wyrób spełniający funkcje opakowa-

nia, bez uszczerbku dla innych funk-
cji, jakie opakowanie może spełniać, 
z wyłączeniem wyrobu, którego 
wszystkie elementy są przeznaczo-
ne do wspólnego użycia, spożycia 
lub usunięcia, stanowiącego inte-
gralną część produktu oraz niezbęd-
nego do przechowywania, utrzymy-
wania lub zabezpieczania produktu 
w całym cyklu i okresie jego funkcjo-
nowania;

2)  wyrób spełniający funkcje opako-
wania:

a)  wytworzony i przeznaczony do 
wypełniania w punkcie sprzedaży,

b)  jednorazowego użytku – sprze-
dany, wypełniony, wytworzony 
lub przeznaczony do wypełnia-
nia w punkcie sprzedaży;

3)  część składową opakowania oraz 
złączony z opakowaniem element 
pomocniczy, spełniające funkcje 
opakowania, z tym że element po-
mocniczy przyczepiony bezpo-
średnio lub przymocowany do 
produktu uważa się za opakowa-
nie, z wyłączeniem elementu sta-
nowiącego integralną część pro-
duktu, który jest przeznaczony do 
wspólnego użycia lub usunięcia.

Dz.U. z 2013 r., poz. 888 

MINIMALNE 
WYNAGRODZENIE
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 11 września 2013 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2014 r.

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 2 ust. 5 usta-
wy z 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 
Od 1 stycznia 2014 r. wysokość wyna-
grodzenia pracownika zatrudnionego 
w pełnym miesięcznym wymiarze cza-
su pracy nie może być niższa od 1680 zł. 
Jednakże wysokość wynagrodzenia 
pracownika w okresie jego pierwszego 
roku pracy nie może być niższa niż 
1344 zł, co stanowi 80% wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do obliczenia wysokości wyna-
grodzenia pracownika przyjmuje się 
przysługujące pracownikowi składniki 
wynagrodzenia i inne świadczenia wy-
nikające ze stosunku pracy, zaliczone 
według zasad statystyki zatrudnienia 
i wynagrodzeń określonych przez GUS 
do wynagrodzeń osobowych. Przy ob-
liczaniu wysokości wynagrodzenia 
pracownika nie uwzględnia się: nagro-
dy jubileuszowej; odprawy pieniężnej 
przysługującej pracownikowi w związ-
ku z przejściem na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy; wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi 
na terminy wypłat niektórych składni-
ków wynagrodzenia lub rozkład czasu 
pracy, wynagrodzenie pracownika 
jest niższe od wysokości minimalnego 
wynagrodzenia, następuje uzupełnie-
nie wynagrodzenia do tej wysokości 
w postaci wyrównania. Wyrównanie 
wypłaca się za okres każdego miesią-
ca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym na 
podstawie godzinowych stawek wyna-
grodzenia wyrównanie wypłaca się za 
każdą godzinę pracy. Wyrównanie sta-
nowi różnicę między wysokością wyna-
grodzenia godzinowego, wynikającą 
z podzielenia wysokości minimalnego 
wynagrodzenia przez liczbę godzin pra-
cy przypadającą do przepracowania 
przez pracownika w danym miesiącu 
w ramach pełnego wymiaru czasu 
pracy, a wysokością wynagrodzenia 
pracownika w danym miesiącu, przeli-
czoną na godzinę pracy.

Pracownikom wynagradzanym na 
podstawie miesięcznych stawek wy-
nagrodzeń, którym nie przysługuje 
wynagrodzenie za pełny miesięczny 
wymiar czasu pracy, wyrównanie wy-
płaca się za każdą godzinę pracy. 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony 
w niepełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy, wysokość minimalnego 
wynagrodzenia ustala się w kwocie 
proporcjonalnej do liczby godzin pracy 
przypadającej do przepracowania 
przez pracownika w danym miesiącu.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1074

Tomasz Kowalski
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Wskaźniki

STAN PRAWNY NA 17 GRUDNIA 2013 R.

KASY REJESTRUJĄCE (cz. 1)
1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem), które ma zastosowanie w roku 2013 i 2014.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w po-
niższej tabeli:

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

1 2 3

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług 

podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:

– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU 
ex 38.22.21.0)

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone 
przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 
urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny 
urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem 
usług hotelarskich i turystycznych)

22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
26 ex 69.10.1 Usługi prawne

– dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P
27 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni

z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
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1 2 3

30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków 

lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach 
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnio-
ne następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców 
tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w ca-

łości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na 
rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapła-
tę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wyko-
naną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na 
rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewi-
dencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność i wydają towar
40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 
zapłata dotyczyła

41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bez-
płatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, 
a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez 
drużyny konduktorskie)

42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność doko-

nano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy 
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla 

uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi 

rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

1)   Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 paździer-
nika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Objaśnienie:
ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania;
W przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz. 21, 24 i 25 tabeli, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są do-
kumentowane fakturą.
W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje się za spełniony, je-
żeli liczba świadczonych usług do końca tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 20.
W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2013 r. albo w drugiej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje się za spełniony, je-
żeli liczba świadczonych usług do końca roku nie przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 10.

Podstawa prawna: 

■  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
strujących (Dz.U. poz. 1382).

Opracował Adam Malinowski
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