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ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW 
– PRAKTYCZNY PORADNIK 

WSTĘP

W	związku	z	zatrudnianiem	i	zwalnianiem	pracowników	pracodawca	musi	spełnić	wiele	obo
wiązków	 wynikających	 z	 prawa	 pracy.	 Jednym	 z	 nich	 jest	 obowiązek	 skierowania	 osoby	
przyjmowanej	do	pracy	na	wstępne	badania	lekarskie.	Wprowadzone	od	1	kwietnia	2015	r.	
zmiany	w	przepisach	określają	sytuacje,	kiedy	pracodawca	może	podjąć	decyzję	o	rezygnacji	
z	przeprowadzenia	tych	badań.

Zaznajomienie	pracownika	z	zakresem	jego	obowiązków	oraz	sposobem	wykonywania	
pracy	na	określonym	stanowisku	jest	kolejną	powinnością	pracodawcy.	Jest	ona	niezbędna	
dla	 właściwego	 wywiązywania	 się	 przez	 pracownika	 z	 zadań	 wynikających	 z	 umówionej	
pracy.	Ma	również	kluczowe	znaczenie	z	punktu	widzenia	odpowiedzialności	pracownika	za	
niewłaściwe	wykonanie	powierzonych	obowiązków.

W	publikacji	omawiamy	także	sposoby	rozwiązywania	różnych	rodzajów	umów	o	pracę	
–	zawartych	zarówno	na	czas	określony,	jak	i	na	czas	nieokreślony.	Czytelnik	dowie	się,	w	ja
kim	trybie	można	tego	dokonać:	na	mocy	porozumienia	stron,	za	wypowiedzeniem	czy	bez	
wypowiedzenia.	

Pracodawca,	decydując	się	na	wypowiedzenie	pracownikowi	umowy	o	pracę	zawartej	na	
czas	nieokreślony,	musi	wskazać	w	piśmie	wypowiadającym	przyczynę	tego	wypowiedzenia.		
Przyczyna	ta	musi	być	konkretna	i	powinna	zawierać	prawdziwe	motywy	zwolnienia.	W	pu
blikacji	szczegółowo	omówimy	przyczyny	wypowiedzenia.	Dzięki	temu	pracodawca	dowie	
się,	co	daje	podstawę	do	rozwiązania	umowy	o	pracę	oraz	jakie	są	obowiązki	stron	związane	
z	zakończeniem	stosunku	pracy.	Należy	przy	tym	pamiętać,	że	pewne	kategorie	pracowników	
podlegają	szczególnej	ochronie	przed	rozwiązaniem	umowy	o	pracę.	

Naruszenia	przepisów	w	zakresie	zatrudniania	i	zwalniania	pracowników	mogą	narazić	
pracodawcę	na	kary	Państwowej	Inspekcji	Pracy.

Pracodawca	może	być	ukarany	grzywną	w	wysokości	od	1	tys.	zł	do	30	tys.	zł	za	niepo
twierdzenie	zawartej	z	pracownikiem	umowy	o	pracę	na	piśmie.	Takie	same	kary	grożą	pra
codawcy	za	naruszenia	przepisów	w	zakresie	bhp,	np.	za	nieprzeprowadzenie	dla	pracownika	
szkolenia	wstępnego	czy	wstępnych	badań	lekarskich,	a	także	za	wypowiedzenie	lub	rozwią
zanie	umowy	bez	wypowiedzenia	naruszające	w	sposób	rażący	przepisy	prawa	pracy.	Pra
cownicy	mogą	też	dochodzić	od	pracodawcy	przed	sądem	pracy	przywrócenia	do	pracy	lub	
odszkodowania	za	bezprawne	zwolnienie	z	pracy.
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I. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW – PRAKTYCZNA INSTRUKCJA

1. Rekrutacja pracowników

Pracodawca,	decydując	 się	na	zatrudnienie	pracownika,	powinien	najpierw	przeprowadzić	
rekrutację.	Może	być	ona	wewnętrzna	 (ograniczona	do	pracowników	danej	 firmy)	 lub	ze
wnętrzna	(spośród	osób	spoza	firmy).	Już	na	tym	etapie	pracodawca	powinien	pamiętać,	aby	
poinformować	pracowników	o	możliwości	zatrudnienia	w	firmie	w	pełnym	lub	niepełnym	
wymiarze	czasu	pracy	(art.	942	ustawy	–	Kodeks	pracy,	dalej	k.p.).	Informację	taką	praco
dawca	powinien	przekazać	w	sposób	przyjęty	w	firmie,	np.	w	formie	elektronicznej	lub	na	
tablicy	ogłoszeń.	W	razie	zgłoszenia	przez	pracownika	wniosku	dotyczącego	zmiany	wymia
ru	czasu	pracy	pracodawca	jest	zobowiązany	w	miarę	możliwości	go	uwzględnić	(art.	292	
§	2	k.p.).	Zgodnie	z	poglądem	Sądu	Najwyższego,	użyte	w	Kodeksie	pracy	sformułowanie	
„w	miarę	możliwości”	oznacza	obowiązek	pracodawcy,	chyba	że	istnieją	obiektywne	prze
słanki,	które	zwalniają	go	z	tego	obowiązku	(uchwała	z	10	września	1976	r.,	I	PZP	48/76,	
OSNC	1977/4/65).

Przykład
Pracodawca poinformował pracowników, że chce zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy 
pracownika na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Chęć zatrudnienia na tym stanowisku wy-
raziła pracownica zatrudniona dotychczas na 1/2 etatu jako kadrowa. Posiada ona kwalifikacje 
do wykonywania pracy w charakterze specjalisty ds. marketingu, ponieważ już wcześniej praco-
wała na takim stanowisku. Pracodawca zmienił etat tej pracownicy z 1/2 na pełny wymiar czasu 
pracy. Dodatkowo zatrudnił kadrową spoza firmy na 1/2 etatu na zwolnione stanowisko w dzia-
le kadr. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Niepoinformowanie	pracowników	o	wolnym	etacie	w	firmie,	tylko	pozyskanie	pracowni
ka	z	zewnątrz,	nie	daje	pracownikom	prawa	do	roszczenia	o	zmianę	etatu.	Jeżeli	jednak	pra
cownicy	ponieśli	z	tego	powodu	szkodę,	mogą	wystąpić	w	stosunku	do	pracodawcy	o	odszko
dowanie	 do	 sądu	 pracy	 na	 podstawie	 przepisów	 Kodeksu	 cywilnego,	 które	 stosujemy	
posiłkowo	w	sprawach	nieuregulowanych	w	prawie	pracy	(art.	300	k.p.).

1.1. Ogłoszenia rekrutacyjne

Rekrutację	 pracodawca	 powinien	 rozpocząć	 od	 sporządzenia	 ogłoszeń	 rekrutacyjnych.	
Przy	ich	formułowaniu	powinien	uważać,	aby	nie	doszło	do	dyskryminowania	kandydatów	
do	pracy.

W	 zakresie	 nawiązania	 stosunku	 pracy	 pracodawca	 powinien	 równo	 traktować	 kandy
datów	do	pracy,	w	szczególności	bez	względu	na	płeć,	wiek,	niepełnosprawność,	rasę,	reli
gię,	narodowość,	przekonania	polityczne,	przynależność	związkową,	pochodzenie	etniczne,	
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wyznanie,	orientację	seksualną	(art.	183a	§	1	k.p.).	Wymieniony	katalog	przesłanek	dyskry
minacyjnych	ma	charakter	przykładowy	i	jest	otwarty.	Wynika	to	ze	sformułowania	art.	183a	
§	 1	 k.p.,	 który	 określa,	 że	 nie	 wolno	 dyskryminować	 pracowników	 „w	 szczególności	 bez	
względu	na...”.	Pracownicy	nie	mogą	być	więc	dyskryminowani	również	z	innych	przyczyn,	
niż	wyżej	wymienione.

Przykład
Pracodawca postanowił zatrudnić do pracy jedynie osobę niepalącą. Takie kryterium zawarł 
w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Jego zdaniem, osoby palące dezorganizują pracę firmy z powodu 
częstego robienia przerw na palenie. Sporządzone przez pracodawcę ogłoszenie rekrutacyjne 
jest niezgodne z prawem. Dyskryminuje ono kandydatów do pracy w zakresie zatrudnienia.

Zgodnie	z	wyrokiem	Sądu	Najwyższego	z	10	września	1997	r.	 (I	PKN	246/97,	OSNP	
1998/12/360),	za	naruszenie	zasady	równego	traktowania	pracowników	w	zatrudnieniu	uwa
ża	się	„różnicowanie	przez	pracodawcę	sytuacji	pracownika,	w	tym	przyznawanie	ze	wzglę
du	na	płeć,	wiek,	niepełnosprawność	itp.	niektórym	pracownikom	mniejszych	praw	niż	te,	
z	których	korzystają	inni	pracownicy	znajdujący	się	w	tej	samej	sytuacji	faktycznej	i	praw
nej”.	Natomiast	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	28	maja	2008	r.	(I	PK	259/07,	patrz:	www.eks
pert3.inforlex.pl)	orzekł,	że	„do	naruszenia	zakazu	niedyskryminacji	w	zatrudnieniu	może	
dojść	tylko	wtedy,	gdy	zróżnicowanie	sytuacji	pracowników	wynika	wyłącznie	z	zastosowa
nia	przez	pracodawcę	niedozwolonego	kryterium.

   Pracodawca przeprowadzający rekrutację powinien pamiętać, 
że dyskryminacja jest zakazana już na etapie zatrudniania 
pracowników, a więc na etapie rekrutacji w każdym jej stadium.

Dyskryminacja	może	być	bezpośrednia	lub	pośrednia.	Dyskryminacja	bezpośrednia	pole
ga	na	różnicowaniu	sytuacji	kandydatów	do	pracy	ze	względu	na	dane	kryterium,	np.	wiek,	
płeć,	niepełnosprawność	 itp.	Natomiast	dyskryminacja	pośrednia	występuje	wtedy,	gdy	na	
skutek	pozornie	neutralnego	postanowienia,	zastosowanego	kryterium	lub	podjętego	działa
nia	występują	lub	mogłyby	wystąpić	niekorzystne	dysproporcje	albo	szczególnie	niekorzyst
na	 sytuacja	 w	 zakresie	 nawiązania	 stosunku	 pracy	 wobec	 wszystkich	 lub	 znacznej	 liczby	
pracowników	należących	do	grupy	wyróżnionej	ze	względu	na	jedną	lub	kilka	przyczyn	bę
dących	podstawą	dyskryminacji.	Do	dyskryminacji	pośredniej	nie	dojdzie,	jeżeli	postanowie
nie,	kryterium	lub	działanie	jest	obiektywnie	uzasadnione	ze	względu	na	zgodny	z	prawem	
cel,	który	ma	być	osiągnięty,	a	środki	służące	do	osiągnięcia	tego	celu	są	właściwe	i	koniecz
ne.	Przykłady	dyskryminacji	pośredniej	wskazuje	orzecznictwo	sądowe.	W	wyroku	z	12	maja	
2000	 r.	 (II	 SA	 143/00,	 patrz:	 www.ekspert3.inforlex.pl)	 NSA	 uznał,	 że	 „uchwała	 zarządu	
gminy	zakazująca	kierownikom	gminnych	jednostek	organizacyjnych	zatrudniania	bez	jego	
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zgody	emerytów	i	rencistów	jest	bezprawna”.	W	tym	wyroku	sąd	uznał,	że	utrudnianie	za
trudnienia	pewnej	grupy	kandydatów	jest	sprzeczne	z	prawem	i	może	być	uznane	za	dyskry
minację.

W	praktyce	w	procesie	rekrutacji	do	dyskryminacji	kandydatów	do	pracy	dochodzi	naj
częściej	ze	względu	na	płeć,	wiek	i	niepełnosprawność.	Pracodawca	nie	może	więc	zawrzeć	
w	ofercie	pracy	informacji	wskazujących	na	preferowaną	płeć,	wiek	czy	pełnosprawność	kan
dydata,	chyba	że	 jest	w	stanie	w	sposób	obiektywny	udowodnić,	że	na	danym	stanowisku	
może	pracować	np.	tylko	i	wyłącznie	kobieta.

Przykład
Agencja reklamowa ma przeprowadzić kampanię promocyjną sukien ślubnych. W tym celu 
chce zatrudnić modelki do prezentacji takich sukien. Jeżeli firma zamieści ogłoszenie, że poszu-
kuje tylko kobiet – modelek, a nie mężczyzn – modeli, to nie naruszy przepisów dotyczących 
równego traktowania w zatrudnieniu.

Natomiast	sformułowanie	oferty	pracy,	w	której	pracodawca	preferuje	określoną	płeć	kan
dydatów	 do	 pracy	 bez	 obiektywnego	 uzasadnienia,	 będzie	 naruszało	 przepisy	 zakazujące	
dyskryminacji	w	zatrudnieniu.

Przykład
Pracodawca prowadzący sklep spożywczy wywiesił ogłoszenie na witrynie sklepu, że poszukuje 
kasjerek do pracy w sklepie. Takie ogłoszenie narusza przepisy prawa pracy, ponieważ dyskry-
minuje mężczyzn, którzy chcieliby podjąć pracę kasjera. Aby nie popełnić błędu, pracodawca 
powinien określić w ogłoszeniu, że poszukuje kasjerów do pracy w sklepie.

Przykład
Pracodawca przeprowadza rekrutację na stanowisko młodszego specjalisty ds. kadr i płac. Zgła-
szające się kandydatki do pracy pyta o ich plany macierzyńskie. Próba ustalenia takiej informacji 
może zostać uznana za naruszenie zasady niedyskryminacji ze względu na płeć. Skoro takiego 
pytania pracodawca nie zadaje z oczywistych względów kandydatom mężczyznom, nie wolno 
również zadawać go w jakiejkolwiek formie kandydatom kobietom. Poza tym, takich informacji 
nie można żądać od kandydatów do pracy.

Pracodawcy,	tworząc	ofertę	pracy,	powinni	również	pamiętać,	aby	nie	ukrywać	treści	dys
kryminujących	w	zdjęciach	ilustrujących	ogłoszenie	o	pracy.	Zatem	charakteru	dyskryminu
jącego	nie	może	mieć	całe	ogłoszenie,	a	nie	tylko	jego	treść.
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�
Przykład
Pracodawca chce zatrudnić pracownika na stanowisku kierowcy. W ogłoszeniu o pracę zamie-
ścił zdjęcie przedstawiające samych mężczyzn. Takie ogłoszenie może zostać uznane za dyskry-
minujące pracowników ze względu na płeć. Nie ma bowiem przeszkód, aby pracę na stanowi-
sku kierowcy podjęły również kobiety.

Pracodawcy	muszą	szczególnie	uważać,	aby	nie	naruszyć	przepisów	o	równym	traktowa
niu	pracowników	w	zatrudnieniu	w	odniesieniu	do	stanowisk	lub	zawodów,	które	nie	mają	
męskiego	lub	żeńskiego	odpowiednika	w	języku	polskim.	Dotyczy	to	np.	takich	stanowisk,	
jak	sekretarka.	W	takim	przypadku	w	ogłoszeniu	trzeba	koniecznie	wskazać,	że	pracodawca	
na	takie	stanowisko	poszukuje	zarówno	kobiet,	jak	i	mężczyzn.

Pracodawcy	nie	mogą	 się	 zwolnić	 z	odpowiedzialności	 za	prowadzenie	 rekrutacji	 nie
zgodnie	 z	 przepisami	 o	 równym	 traktowaniu	 pracowników	 w	 zatrudnieniu,	 jeśli	 powierzą	
przeprowadzenie	tego	procesu	w	swoim	imieniu	firmie	rekrutacyjnej.	Dlatego	pracodawca,	
zawierając	 umowę	 z	 taką	 firmą,	 powinien	 ją	 zobowiązać	 do	 przeprowadzania	 rekrutacji	
zgodnie	z	przepisami	prawa,	a	w	przypadku	 ich	naruszenia	do	zobowiązania	się	pokrycia	
wszelkich	strat,	jakie	poniósł	pracodawca	w	związku	z	prowadzoną	rekrutacją	naruszającą	
przepisy	prawa	pracy.	Takie	zapisy	ułatwią	pracodawcy	ewentualne	dochodzenie	roszczeń	od	
firmy	rekrutacyjnej,	jeśli	naruszy	ona	przepisy	zakazujące	dyskryminacji	w	zatrudnieniu.

   Powierzenie prowadzenia rekrutacji pracowników firmie rekrutacyjnej 
nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za naruszenie przepisów 
dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.

W	związku	z	naruszeniem	przepisów	o	równym	traktowaniu	w	zatrudnieniu	kandydaci	do	
pracy,	którzy	byli	dyskryminowani,	mogą	ubiegać	się	o	odszkodowanie	(art.	183d	k.p.).	Nie	
może	być	ono	niższe	niż	minimalne	wynagrodzenie	za	pracę	(w	2015	r.	1750	zł).	Przepisy	nie	
przewidują	natomiast	górnej	granicy	tego	odszkodowania.

1.2. Rozmowa kwalifikacyjna

Najczęściej	do	dyskryminacji	bezpośredniej	 lub	pośredniej	może	dojść	w	czasie	 rozmowy	
kwalifikacyjnej,	która	jest	kolejnym	etapem	rekrutacji	pracowników.	Pracodawca	może	też	
przeprowadzać	rekrutację	pracowników	na	podstawie	otrzymanych	od	kandydatów:	CV,	li
stów	motywacyjnych,	 świadectw,	 certyfikatów	 i	dyplomów,	ale	najczęściej	o	 zatrudnieniu	
danej	osoby	decyduje	rozmowa	kwalifikacyjna.

Na	żądanie	pracodawcy	osoba	ubiegająca	się	o	zatrudnienie	podaje	następujące	dane	
osobowe:

■■ imię	(imiona)	i	nazwisko,
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■■ imiona	rodziców,
■■ data	urodzenia,
■■ miejsce	zamieszkania	(adres	do	korespondencji),
■■ wykształcenie,
■■ przebieg	dotychczasowego	zatrudnienia.

Często	kandydaci	do	pracy	podają	w	CV	jeszcze	inne	dane,	np.	stan	cywilny	itp.	Jeżeli	
takie	informacje	zostaną	podane	przez	samych	kandydatów,	to	nie	będzie	to	stanowiło	naru
szenia	 przepisów	 prawa	 pracy.	 Natomiast	 do	 naruszenia	 przepisów	 dojdzie	 wówczas,	 gdy	
pracodawca	będzie	żądał	takich	danych	od	kandydatów	na	pracowników.

Oprócz	wyżej	wymienionych	danych	pracodawca	może	żądać	również	innych	informacji,	
jeżeli	wynika	to	z	przepisów	szczególnych.	Do	najczęściej	popełnianych	błędów	w	tym	za
kresie	należy	żądanie	od	kandydatów	do	pracy	informacji	o	niekaralności.	Generalną	zasadą	
jest,	że	pracodawca	nie	może	takiej	informacji	żądać	od	kandydata	do	pracy.	Jedynie	wtedy,	
gdy	przepis	szczególny	na	to	pozwala,	pracodawca	jest	uprawniony	do	uzyskania	informacji	
o	niekaralności	od	osoby	starającej	się	o	zatrudnienie.	

Przykład
Pracodawca chce zatrudnić pracownika na stanowisku kasjera. Zażądał od niego przedstawie-
nia zaświadczenia o niekaralności, ponieważ pracownik będzie miał powierzoną gotówkę. Takie 
postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe, ponieważ nie można żądać od kandydata infor-
macji o niekaralności nawet wówczas, gdy ma on wykonywać pracę polegającą na powierzeniu 
mu mienia znacznej wartości.

Pracodawca	nie	może	również	żądać	od	kandydatek	do	pracy	informacji,	czy	są	w	ciąży.	
Nie	można	domagać	się	przedstawienia	zaświadczenia	o	ciąży.	Naruszeniem	przepisów	bę
dzie	nawet	zadawanie	pytań	o	ciążę	w	sposób	pośredni.

Przykład
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zapytał kandydatkę do pracy, czy lubi dzieci. Re-
krutacja była przeprowadzana na stanowisko asystentki zarządu. Takie pytanie może zostać 
uznane za naruszające prawo. Pracodawca może bowiem w ten sposób dowiedzieć się o jej 
stanie rodzinnym lub uzyskać informację o tym, czy kandydatka ma zamiar mieć dzieci.

Istnieją	natomiast	wątpliwości,	czy	pracodawca	może	żądać	od	kandydatek	do	pracy	in
formacji	o	ciąży,	jeżeli	rekrutacja	jest	prowadzona	na	stanowisko,	na	którym	praca	kobietom	
w	ciąży	jest	wzbroniona.	Pracodawca	nie	może	bowiem	zatrudniać	kobiet	ciężarnych	przy	
pracach	szczególnie	uciążliwych	lub	szkodliwych	dla	zdrowia.	Zdaniem	części	specjalistów	
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prawa	pracy,	pracodawca,	który	chce	zatrudnić	kobietę	przy	takich	pracach,	nie	może	żądać	
od	niej	informacji	o	tym,	czy	jest	w	ciąży.	Tak	samo	wypowiedział	się	Europejski	Trybunał	
Sprawiedliwości.	Zdaniem	ETS,	„nie	można	odmówić	zatrudnienia	kobiecie	w	ciąży	tylko	
z	tego	powodu,	że	w	okresie	ciąży	nie	może	zostać	od	początku	zatrudniona	na	stanowisku,	
którego	dotyczy	umowa	o	pracę	na	czas	nieokreślony,	 lub	ze	względu	na	ustawowy	zakaz	
zatrudniania	kobiet	w	ciąży	przy	pracach	szkodliwych	czy	uciążliwych”	(wyrok	ETS	z	3	lu
tego	2000	r.,	sprawa	Mahlburg	C207/98).	Taka	praktyka	postępowania	jest	dość	kłopotliwa	
dla	pracodawców.	Pracodawca	może	bowiem	zatrudnić	kobietę	w	ciąży	na	stanowisku,	na	
którym	nie	może	pracować	będąc	w	ciąży	po	to,	by	niezwłocznie	po	zawarciu	umowy	o	pracę	
przenieść	tę	osobę	na	inne	stanowisko.

W	tym	zakresie	istnieją	również	odmienne	poglądy	ekspertów	prawa	pracy,	którzy	uwa
żają,	że	rekrutując	pracowników	na	stanowisko	wzbronione	kobietom	w	ciąży,	można	żądać	
od	kandydatek	informacji	o	ciąży.	Ze	względu	na	takie	odmienne	stanowiska	w	tej	sprawie	
bezpieczniej	dla	pracodawcy	będzie	nie	pytać	pracownicy	o	ciążę.	Wtedy	nie	narazi	się	na	
zarzut	dyskryminacji.

Aby	nie	naruszyć	przepisów	o	równym	traktowaniu	pracowników	w	zakresie	zatrudnie
nia,	podczas	prowadzenia	rozmowy	rekrutacyjnej	pracodawca	powinien:

■■ przygotować	dokładny	plan	rozmowy	kwalifikacyjnej,
■■ prowadzić	rozmowę	w	obecności	innego	współpracownika,
■■ nie	zadawać	w	sposób	pośredni	lub	bezpośredni	pytań	o	poglądy	polityczne,	orientację	

seksualną,	 przynależność	 związkową,	 wyznanie,	 stan	 rodzinny	 czy	 zamiar	 posiadania	
dzieci.

1.3. Testy psychologiczne

Podczas	procesu	rekrutacji	pracodawca	może	zdecydować	się	na	przeprowadzenie	dla	kandy
datów	 do	 pracy	 testów	 psychologicznych.	 Przy	 przeprowadzaniu	 tych	 testów	 pracodawca	
musi	jednak	uważać,	aby	nie	doszło	do	naruszenia	przepisów	prawa.	Aby	testy	psychologicz
ne	zostały	przeprowadzone	zgodnie	z	prawem,	należy:

■■ uzyskać	pisemną	zgodę	kandydata	na	przeprowadzenie	takiego	testu,
■■ poinformować	kandydata,	jakie	jego	cechy	i	umiejętności	zostaną	sprawdzone	w	badaniu	

psychologicznym	oraz	 czemu	ma	 służyć	 taki	 test	 (test	 nie	może	być	wykorzystany	do	
uzyskania	informacji,	których	nie	można	żądać	od	kandydata	do	pracy,	np.	o	jego	poglą
dach	politycznych,	sytuacji	majątkowej	itp.),

■■ powierzyć	 przeprowadzenie	 testu	 osobie	 posiadającej	 stosowne	 uprawnienia	 do	 jego	
przeprowadzenia,	np.	psychologowi,

■■ zabezpieczyć	wyniki	testów;	testy	mogą	być	udostępnione	publicznie	tylko	za	zgodą	kan
dydata.

   Pracodawca nie może przeprowadzić testów psychologicznych 
bez zgody kandydata do pracy.



20 maja 2015 r.    www.serwispp.infor.pl12

Często	pracodawcy	proponują	kandydatom	w	czasie	 rekrutacji	 badanie	na	wariografie	
(wykrywaczu	kłamstw).	Również	takie	badanie	może	odbyć	się	tylko	za	zgodą	kandydata,	
chyba	 że	 szczególne	 przepisy	 (np.	 pragmatyki	 zawodowe)	 pozwalają	 na	 przeprowadzenie	
takiego	badania.	W	czasie	przeprowadzania	badań	na	wariografie	nie	można	kandydatowi	
zadawać	pytań,	które	wykraczają	poza	zakres	dopuszczalny	przez	przepisy	prawa	pracy	oraz	
potrzeby	związane	z	rekrutacją.

1.4. Kłamstwo w czasie rekrutacji

Jeżeli	pracodawca	zażądał	podczas	rekrutacji	informacji	mieszczących	się	w	granicach	pra
wa,	a	okaże	się,	że	kandydat	na	pracownika	skłamał,	pracodawca	może	odstąpić	od	umowy	
o	pracę	zawartej	pod	wpływem	błędu	wywołanego	przez	kandydata.

W	przypadku	gdy	pracodawca	niezgodnie	z	prawem	żąda	ujawnienia	danych	osobowych,	
uznaje	się,	że	kandydatowi	na	pracownika	przysługuje	tzw.	prawo	do	kłamstwa,	a	więc	moż
liwość	podania	 informacji	niezgodnej	 z	prawdą,	 jednak	korzystnej	dla	kandydata	w	danej	
sytuacji.	Nielegalne	działanie	pracodawcy	powoduje,	że	nie	może	on	w	takiej	sytuacji	skorzy
stać	ze	swojego	podstawowego	uprawnienia,	tj.	nie	może	odstąpić	od	umowy,	powołując	się	
na	błąd.	Późniejsze	ujawnienie	kłamstwa	pracownika	nie	uprawnia	pracodawcy	do	rozwiąza
nia	umowy	o	pracę	za	wypowiedzeniem	lub	bez	wypowiedzenia.	Takie	działanie	pracodawcy	
mogłoby	być	uznane	za	nadużycie	prawa.

   Jeżeli pracodawca żąda od kandydata do pracy informacji, 
których nie powinien wymagać, a kandydat w odpowiedzi skłamał, 
to pracodawca nie może rozwiązać zawartej z nim umowy o pracę 
ani od niej odstąpić z tego powodu.

1.5.  Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie prawa  
w czasie rekrutacji

Żądanie	przez	pracodawcę	podania	przez	kandydata	do	pracy	informacji,	których	ujawnienia	
pracodawca	nie	może	zgodnie	z	prawem	od	niego	żądać,	jest	naruszeniem	dóbr	osobistych	
kandydata.	Naruszenie	dóbr	osobistych	pozwala	kandydatowi	do	pracy	domagać	się	od	pra
codawcy	m.in.	zapłaty	zadośćuczynienia	lub	odszkodowania	(art.	24	§	1	ustawy	–	Kodeks	
cywilny.

   Żądanie od kandydata do pracy danych, których ujawnienia pracodawca 
nie może żądać, jest naruszeniem dóbr osobistych kandydata.

Jeżeli	kandydat	do	pracy	nie	zostaje	zatrudniony	wskutek	odmowy	podania	danych	czy	
podania	przez	pracownika	danych,	których	pracodawca	żąda	niezgodnie	z	prawem,	to	może	
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być	to	uznane	za	naruszenie	przez	pracodawcę	zasady	równego	traktowania	w	zatrudnianiu.	
Naruszenie	zasady	równego	traktowania	w	zatrudnieniu	daje	z	kolei	kandydatowi	możliwość	
dochodzenia	od	pracodawcy	odszkodowania	w	wysokości	nie	niższej	niż	minimalne	wyna
grodzenie	za	pracę	(art.	183d	k.p.).

W	przypadku	żądania	ujawnienia,	 jak	i	późniejszego	przetwarzania	danych	osobowych	
kandydata	do	pracy	wbrew	przepisom	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych,	kandydatowi	
do	pracy	przysługują	również	roszczenia	przewidziane	w	tej	ustawie.	Spośród	kilku	roszczeń	
za	najbardziej	odpowiadające	typowym	naruszeniom	związanym	z	procesem	rekrutacji	pra
cowników	należałoby	uznać	np.	żądanie	czasowego	lub	stałego	wstrzymania	przetwarzania	
danych	czy	żądanie	usunięcia	danych.

Jeżeli	pracodawca	odmawia	spełnienia	któregokolwiek	z	tych	żądań	kandydata,	kandydat	
może	poprosić	Generalnego	Inspektora	Ochrony	Danych	Osobowych	o	nakazanie	pracodaw
cy	wykonania	tego	żądania.	Po	otrzymaniu	takiego	zgłoszenia	od	kandydata	do	pracy	Gene
ralny	Inspektor	Ochrony	Danych	Osobowych	przeprowadzi	postępowanie	kontrolne	i	w	przy
padku	stwierdzenia	nieprawidłowości	nakaże	pracodawcy	w	drodze	decyzji	administracyjnej	
podjęcie	określonych	działań	(w	tym	również	np.	zastosowanie	dodatkowych	środków	zabez
pieczających	zgromadzone	dane	osobowe,	usunięcie	danych	osobowych).

Pracodawca	ponosi	także	odpowiedzialność	karną	za	naruszenie	obowiązków	w	zakresie	
przetwarzania	danych	osobowych.	Naruszenie	 tych	zasad	(np.	przechowywanie	CV	po	za
kończonym	procesie	rekrutacji	bez	zgody	kandydatów)	podlega	grzywnie,	karze	ogranicze
nia	wolności	albo	pozbawienia	wolności	do	lat	2.

1.6. Zakończenie procesu rekrutacyjnego

Zakończenie	procesu	rekrutacyjnego	kończy	się	wybraniem	kandydata,	który	ma	być	za
trudniony.

Po	zakończeniu	procesu	rekrutacji	pracodawca	może	przechowywać	CV	kandydatów	do	
pracy	tylko	za	zgodą	osób,	które	je	złożyły.	Nie	wystarczy	do	tego	zgoda	upoważniająca	praco
dawcę	do	przetwarzania	danych	osobowych,	która	została	zawarta	w	CV	kandydatów	do	pracy.	
Taka	zgoda	dotyczy	bowiem	jedynie	procesu	rekrutacji.	Natomiast,	aby	zatrzymać	CV	w	swojej	
bazie	po	procesie	rekrutacji,	pracodawca	powinien	mieć	na	to	zgodę	kandydata	do	pracy.

2. Przedwstępna umowa o pracę

Z	wybranym	kandydatem	do	pracy	pracodawca	może	najpierw	zawrzeć	przedwstępną	umo
wę	o	pracę,	jeżeli	z	jakichś	względów	nie	może	być	zawarta	docelowa	umowa	o	pracę.

Przykład
Pracodawca zdecydował się na zatrudnienie pracownika, którego obowiązuje 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia u jego dotychczasowego pracodawcy. Pracownik nie uzyskał zgody na 
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wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Zawarł więc ze swoim przy-
szłym pracodawcą przedwstępną umowę o pracę. W ten sposób nowy pracodawca zagwaran-
tował sobie, że pracownik podejmie u niego pracę po zakończeniu okresu wypowiedzenia u do-
tychczasowego pracodawcy.

Przepisy	prawa	pracy	nie	zawierają	regulacji	dotyczącej	przedwstępnej	umowy	o	pracę.	
Możliwość	jej	zawarcia	wynika	z	przepisów	Kodeksu	cywilnego,	które	stosujemy	posiłko
wo	w	sprawach	nieuregulowanych	w	prawie	pracy	 (art.	300	k.p.).	Umowa	przedwstępna	
powinna	zawierać	istotne	postanowienia	docelowej	umowy	o	pracę.	Do	takich	postanowień	
zaliczamy:

■■ rodzaj	pracy,
■■ miejsce	wykonywania	pracy,
■■ wynagrodzenie	za	pracę,
■■ wymiar	czasu	pracy,
■■ termin	rozpoczęcia	pracy,
■■ termin	zawarcia	umowy	o	pracę.

Brak	istotnych	elementów	właściwych	dla	umowy	o	pracę	powoduje,	że	dana	umowa	nie	
może	 być	 uznana	 za	 umowę	 przedwstępną.	 Potwierdził	 to	 Sąd	 Najwyższy	 w	 wyroku	
z	10	września	1997	r.	(I	PKN	243/97,	OSNP	1998/12/357),	uznając,	że	jeżeli	nie	doszło	do	
zawarcia	 umowy	 przedwstępnej,	 bo	 rokowania	 stron	 nie	 ustalają	 istotnych	 postanowień,	
o	których	mowa	w	art.	29	§	1	k.p.,	a	w	szczególności	nie	określają	rodzaju	pracy,	terminu	jej	
rozpoczęcia	i	wynagrodzenia	odpowiadającego	rodzajowi	pracy,	to	żadna	ze	stron	pertrakta
cji	nie	jest	uprawniona	do	dochodzenia	zawarcia	umowy	o	pracę.

W	przypadku	gdy	strony	nie	ustaliły	w	treści	umowy	przedwstępnej	terminu,	w	cią-
gu	którego	ma	być	zawarta	umowa	przyrzeczona,	powinna	być	ona	zawarta	w	terminie	
wyznaczonym	przez	stronę	uprawnioną	do	żądania	zawarcia	umowy.	Jeżeli	obie	strony	
są	uprawnione	do	żądania	zawarcia	umowy	przyrzeczonej	i	każda	z	nich	wyznaczyła	inny	
termin,	decydujący	jest	w	tej	sytuacji	termin	wskazany	przez	stronę,	która	wcześniej	złożyła	
oświadczenie	w	tej	sprawie.	Ani	potencjalny	pracodawca,	ani	przyszły	pracownik	nie	mogą	
żądać	zawarcia	umowy	przyrzeczonej,	jeżeli	w	ciągu	roku	od	dnia	zawarcia	umowy	przed
wstępnej	nie	został	wyznaczony	termin	do	zawarcia	umowy	przyrzeczonej.

W	 umowie	 przedwstępnej	 można	 zawrzeć	 także	 inne	 elementy,	 np.	 odszkodowanie,	
w	przypadku	gdy	któraś	ze	stron	umowy	nie	będzie	chciała	zawrzeć	umowy	przyrzeczonej.

Przepisy	nie	przewidują	żadnej	specjalnej	formy,	w	jakiej	powinna	być	zawarta	umowa	
o	pracę.	Może	być	więc	ona	zawarta	nawet	w	formie	ustnej.	Jednak	do	celów	dowodowych	
najlepiej	zawrzeć	ją	na	piśmie.

Jeżeli	któraś	ze	stron	odmawia	zawarcia	przyrzeczonej	umowy,	druga	strona	może	żądać	
naprawienia	szkody,	jaką	poniosła	przez	to,	że	liczyła	na	zawarcie	umowy.	Zatem	zarówno	
pracodawca,	 jak	 i	pracownik	mogą	domagać	się	odszkodowania	za	niezawarcie	docelowej	
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umowy	o	pracę.	Niedoszły	pracownik	może	 również	domagać	się	zawarcia	przyrzeczonej	
umowy	o	pracę.	Takiego	uprawnienia	nie	posiada	natomiast	pracodawca.

   Za niezawarcie umowy przyrzeczonej pracodawca może dochodzić 
od niedoszłego pracownika tylko odszkodowania.

Roszczenia	z	umowy	przedwstępnej	przedawniają	się	z	upływem	roku	od	dnia,	w	którym	
umowa	przyrzeczona	miała	być	zawarta.	Jeżeli	sąd	oddali	żądanie	zawarcia	umowy	przyrze
czonej,	roszczenia	z	umowy	przedwstępnej	przedawniają	się	z	upływem	roku	od	dnia,	w	któ
rym	orzeczenie	stało	się	prawomocne	(art.	390	§	3	k.c.).	Pracownik	może	dochodzić	zawarcia	
przyrzeczonej	umowy	o	pracę	 także	w	sytuacji,	gdy	wprawdzie	pracodawca	zawarł	z	nim	
umowę	 o	 pracę,	 ale	 warunki	 tej	 umowy	 nie	 są	 zgodne	 z	 warunkami,	 jakie	 były	 ustalone	
w	przedwstępnej	umowie	o	pracę.

Przykład
Pracodawca zawarł z kandydatem do pracy przedwstępną umowę o pracę. W umowie 
przedwstępnej ustalono, że pracownik będzie zarabiał 4000 zł brutto. Następnie pracodaw-
ca zawarł z nim umowę, w której ustalono, że wynagrodzenie wyniesie 3500 zł brutto. W fir-
mie doszło bowiem do obniżenia stawek wynagrodzenia. Takie postępowanie pracodawcy 
nie jest prawidłowe. Pracownik może dochodzić przed sądem pracy zatrudnienia na warun-
kach ustalonych w umowie przedwstępnej, gdzie ustalono wynagrodzenie w wysokości 
4000 zł brutto.

3.  Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem  
pracownika

3.1. Zebranie koniecznej dokumentacji
Pracodawca	może	żądać	od	osoby	ubiegającej	się	o	zatrudnienie	złożenia	następujących	do
kumentów:

■■ wypełnionego	kwestionariusza	osobowego	dla	osoby	ubiegającej	się	o	zatrudnienie,
■■ świadectw	pracy	z	poprzednich	miejsc	pracy	lub	innych	dokumentów	potwierdzających	

okresy	zatrudnienia,	obejmujących	okresy	pracy	przypadające	w	roku	kalendarzowym,	
w	którym	pracownik	ubiega	się	o	zatrudnienie,

■■ dokumentów	potwierdzających	kwalifikacje	zawodowe	wymagane	do	wykonywania	ofe
rowanej	pracy,	np.	dyplom	ukończenia	szkoły	wyższej,	zaświadczenia	o	ukończeniu	kur
sów,	szkoleń,

■■ świadectwa	ukończenia	gimnazjum	–	w	przypadku	osoby	ubiegającej	się	o	zatrudnienie	
w	celu	przygotowania	zawodowego,
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■■ orzeczenia	 lekarskiego	 stwierdzającego	brak	przeciwwskazań	do	pracy	na	określonym	
stanowisku,

■■ innych	dokumentów,	jeżeli	obowiązek	ich	przedłożenia	wynika	z	odrębnych	przepisów.

Wszystkie	wymienione	wyżej	dokumenty	powinny	znaleźć	się	w	części	A	akt	osobowych	
pracownika	(§	6	ust.	2	pkt	1	rozporządzenia	w	sprawie	zakresu	prowadzenia	przez	pracodaw
ców	dokumentacji	w	sprawach	związanych	ze	stosunkiem	pracy	oraz	sposobu	prowadzenia	
akt	osobowych	pracownika).

Pracodawca	nie	może	natomiast	żądać	od	kandydata	do	pracy	fotografii	do	zamieszczenia	
jej	w	aktach	osobowych.

   Pracodawca nie może zamieszczać w aktach osobowych fotografii 
pracownika.

Jedynie	od	osób	już	zatrudnionych	pracownik	może	domagać	się	zdjęcia,	jeżeli	jest	mu	
ono	 potrzebne,	 np.	 do	 identyfikatora,	 ale	 pod	 warunkiem,	 że	 z	 przepisów	 wewnątrz
zakładowych	wynika,	że	pracownicy	mają	obowiązek	nosić	identyfikatory	czy	legitymacje	
służbowe	 ze	 zdjęciem.	 Stanowisko	 takie	 zaprezentował	 również	 GIODO	 w	 piśmie	 nr	
DOLiS035219/07/461/08.	 Jeżeli	 w	 przepisach	 wewnątrzzakładowych	 takiego	 wymogu	
nie	ma,	 to	 aby	zamieścić	 zdjęcie	pracownika	na	 identyfikatorze,	pracodawca	musi	mieć	
jego	zgodę.

Pracodawca	może	również	wykorzystać	do	innych	celów	zdjęcie	kandydata	do	pracy,	je
żeli	zostanie	mu	ono	przekazane	przez	niego	dobrowolnie,	bez	żądania	pracodawcy,	np.	zo
stanie	 zamieszczone	 w	 CV	 kandydata.	 Nie	 ma	 natomiast	 przeszkód,	 aby	 pracodawca	 za
mieszczał	w	aktach	osobowych	ksero	dokumentów,	które	zawierają	zdjęcie	pracownika,	np.	
prawo	jazdy	lub	dyplom	ukończenia	szkoły	wyższej.

Osoba	ubiegająca	się	o	zatrudnienie	może	dodatkowo	przedłożyć:
■■ dokumenty	potwierdzające	jej	umiejętności	i	osiągnięcia	zawodowe,
■■ świadectwa	pracy	z	poprzednich	miejsc	pracy	lub	inne	dokumenty	potwierdzające	okresy	

zatrudnienia,	obejmujące	okresy	pracy	przypadające	w	innym	roku	kalendarzowym	niż	
rok,	w	którym	pracownik	ubiega	się	o	zatrudnienie,

■■ dokumenty	stanowiące	podstawę	do	korzystania	ze	szczególnych	uprawnień	w	zakresie	
stosunku	pracy,	np.	zaświadczenie	o	stopniu	niepełnosprawności.
Te	dokumenty	pracownicze	również	należy	zamieścić	w	części	A	akt	osobowych	pra

cownika.

3.2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Przepisy	zawierają	obecnie	2	różne	wzory	kwestionariuszy	osobowych:
■■ kwestionariusz	osobowy	dla	osoby	ubiegającej	 się	 o	 zatrudnienie	 (załącznik	nr	 1	do	

rozporządzenia	 w	 sprawie	 zakresu	 prowadzenia	 przez	 pracodawców	 dokumentacji	
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w	sprawach	związanych	ze	stosunkiem	pracy	oraz	sposobu	prowadzenia	akt	osobowych	
pracownika),

■■ kwestionariusz	osobowy	dla	pracownika	(załącznik	nr	1a	do	rozporządzenia	w	sprawie	
zakresu	prowadzenia	przez	pracodawców...).

Nie	ma	przeszkód,	aby	pracodawca	skorzystał	z	własnego	wzoru	kwestionariusza	osobo
wego.	Musi	jednak	pamiętać,	że	zarówno	w	kwestionariuszu	osobowym	dla	kandydata	do	
pracy,	jak	i	dla	pracownika	nie	można	zamieszczać	informacji,	których	nie	można	żądać	od	
tych	osób.

Wzór	kwestionariusza	osobowego	zawarty	w	rozporządzeniu	dla	osób	ubiegających	się	
o	zatrudnienie	zawiera	następujące	dane,	których	można	żądać	od	kandydata:

■■ imię	(imiona)	i	nazwisko,
■■ imiona	rodziców,
■■ data	urodzenia,
■■ obywatelstwo,
■■ miejsce	zamieszkania	(adres	do	korespondencji);	należy	zwrócić	uwagę,	że	kandydat	do	

pracy	nie	musi	podawać	pracodawcy	adresu	zameldowania,
■■ wykształcenie	uzupełniające	(kursy,	studia	podyplomowe),
■■ przebieg	dotychczasowego	zatrudnienia,
■■ dodatkowe	uprawnienia,	umiejętności,	zainteresowania,	np.	stopień	znajomości	języków	

obcych,	prawo	jazdy,	obsługa	komputera	itp.

Od	kandydata	do	pracy,	także	od	pracownika,	nie	można	natomiast	żądać	nazwiska	rodo
wego	matki.	Takie	stanowisko	prezentuje	GIODO.	Wynika	ono	z	tego,	że	nazwisko	rodowe	
matki	nie	jest	wymienione	w	przepisach	prawa	pracy	wśród	danych,	których	można	żądać	od	
pracownika	lub	kandydata	do	pracy.

   Pracodawca nie może także zamieszczać w aktach osobowych 
kserokopii dowodu osobistego. Dowód osobisty zawiera bowiem m.in. 
dane, których pracodawca nie może żądać od pracownika.

3.3. Kwestionariusz osobowy pracownika

Więcej	danych	pracodawca	może	żądać	od	pracownika.	Wynika	to	z	obowiązków,	jakie	pra
codawca	ma	wobec	pracowników.	Oprócz	ww.	danych,	jakich	można	żądać	od	kandydatów	
do	pracy,	od	pracowników	można	dodatkowo	wymagać:

■■ innych	danych	osobowych	pracownika,	a	także	imion	i	nazwisk	oraz	dat	urodzenia	dzieci	
pracownika,	jeżeli	podanie	takich	danych	jest	konieczne	ze	względu	na	korzystanie	przez	
pracownika	ze	szczególnych	uprawnień	przewidzianych	w	prawie	pracy,

■■ numeru	PESEL	pracownika	nadanego	przez	Rządowe	Centrum	Informatyczne	Powszech
nego	Elektronicznego	Systemu	Ewidencji	Ludności	(RCI	PESEL).
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We	 wzorze	 kwestionariusza	 osobowego	 dla	 pracownika	 zawartym	 w	 rozporządzeniu	
w	sprawie	zakresu	prowadzenia	przez	pracodawców	dokumentacji...,	oprócz	wymienionych	
już	powyżej	danych,	dopuszcza	się	zamieszczenie	także:

■■ numeru	identyfikacji	podatkowej	(NIP),
■■ informacji	 dotyczących	 powszechnego	 obowiązku	 obrony	 (stosunek	 do	 powszechnego	

obowiązku	obrony,	stopień	wojskowy,	numer	specjalności	wojskowej,	przynależność	ewi
dencyjna	do	WKU,	numer	książeczki	wojskowej,	przydział	mobilizacyjny	do	sił	zbroj
nych	RP),

■■ danych	osoby,	którą	należy	powiadomić	w	razie	wypadku	pracownika.

3.4. Świadectwa pracy

Pracodawca	może	zażądać	od	kandydata	do	pracy	jedynie	świadectw	pracy	oraz	innych	doku
mentów	potwierdzających	okresy	zatrudnienia	obejmujących	okresy	pracy	jedynie	w	roku	ka
lendarzowym,	w	którym	pracownik	stara	się	o	zatrudnienie.	Nie	może	zatem	żądać	takich	do
kumentów	 za	 poprzednie	 okresy	 pracy.	 Dopiero	 kandydat	 do	 pracy	 lub	 pracownik	 może	
z	własnej	inicjatywy	przedłożyć	również	świadectwa	pracy	oraz	inne	dokumenty	potwierdzają
ce	zatrudnienie	za	wcześniejsze	lata	pracy.	Z	reguły	tak	się	dzieje,	ponieważ	dzięki	tym	doku
mentom	pracownik	może	wykazać	swój	staż	pracy,	od	którego	zależą	uprawnienia	pracowni
cze,	np.	prawo	do	urlopu	wypoczynkowego,	dodatek	stażowy	itp.	W	przypadku	gdy	pracownik	
nie	przedstawi	żadnych	świadectw	pracy	czy	innych	dokumentów	potwierdzających	wcześniej
sze	zatrudnienie,	należy	go	traktować	jak	osobę	podejmującą	pierwszą	pracę	w	życiu.	Wówczas	
np.	urlop	wypoczynkowy	nalicza	się	pracownikowi	po	przepracowaniu	każdego	miesiąca	pracy	
w	wymiarze	1,66	dnia,	jeżeli	przysługuje	mu	wymiar	urlopu	w	wysokości	20	dni.

Przykład
Pracownik podał pracodawcy wcześniejsze okresy pracy w kwestionariuszu osobowym w ru-
bryce dotyczącej przebiegu zatrudnienia. Wynikało z nich, że ma przepracowane 12 lat i 6 mie-
sięcy. Pracownik nie przedstawił jednak pracodawcy żadnego świadectwa pracy. W takiej sytu-
acji pracodawca powinien traktować go jako pracownika podejmującego pierwszą pracę, 
ponieważ na podstawie informacji podanych w kwestionariuszu osobowym nie można ustalać 
stażu pracy pracownika.

Jeżeli	pracownik	dopiero	po	jakimś	czasie	od	zatrudnienia	udowodni	swoje	wcześniejsze	
okresy	pracy,	które	wpływają	na	zwiększenie	jego	wymiaru	urlopu,	to	wówczas	trzeba	mu	urlop	
wypoczynkowy	wyrównać	i	udzielić	dni,	których	wcześniej	nie	otrzymał	ze	względu	na	nie
przedstawienie	dokumentów.	Okres	przedawnienia	w	prawie	pracy	wynosi	3	lata	od	dnia,	kiedy	
roszczenie	stało	się	wymagalne.	Zatem	pracodawca	nie	musi	wyrównywać	urlopu	wypoczyn
kowego	za	okresy	przypadające	powyżej	3	lat	wstecz	od	dnia	przedstawienia	przez	pracownika	
świadectw	pracy	lub	innych	dokumentów	potwierdzających	okresy	pracy	(art.	291	§	1	k.p.).
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3.5. Obowiązki wobec powiatowego urzędu pracy

Obecnie	pracodawca	nie	musi	już	powiadamiać	powiatowego	urzędu	pracy	o	zatrudnieniu	
pracownika	 bezrobotnego.	 Pracodawca	 nie	 musi	 więc	 odbierać	 od	 osoby	 przyjmowanej	
do	pracy	oświadczenia	o	 jej	zarejestrowaniu	bądź	nie	w	PUP.	Wszelkie	obowiązki	w	 tym	
zakresie	 spoczywają	 obecnie	 na	 bezrobotnym,	 który	 musi	 w	 terminie	 7	 dni	 powiadomić	
urząd	pracy	o	podjęciu	pracy	lub	innej	działalności	zarobkowej.

   Pracodawca nie musi powiadamiać urzędu pracy o zatrudnieniu 
bezrobotnego.

3.6. Wstępne badania lekarskie

Wstępne	badania	lekarskie	pracownik	powinien	odbyć	przed	dopuszczeniem	do	pracy.	Pra
codawca	nie	może	bowiem	dopuścić	do	pracy	pracownika	niezdolnego	do	wykonywania	pra
cy	(art.	229	§	4	k.p.).	Wstępne	badanie	lekarskie	przeprowadza	uprawniony	do	tego	lekarz	
medycyny	pracy,	który	wystawia	pracownikowi	orzeczenie	stwierdzające,	że	jest	zdolny	lub	
niezdolny	do	wykonywania	danej	pracy.

Badań	lekarskich	nie	zastępują	badania	przeprowadzone	przez	lekarza	profilaktyka	do	ce
lów	sanitarnoepidemiologicznych.	Zatem	mimo	ważności	badań	do	celów	sanitarnoepide
miologicznych	pracodawca	powinien	skierować	pracownika	na	wstępne	badania	lekarskie.

Skierowanie	na	badania	lekarskie	wystawiane	przez	pracodawcę	musi	zawierać:
■■ określenie	rodzaju	badania	profilaktycznego,	jakie	ma	być	wykonane,
■■ w	 przypadku	 osób	 przyjmowanych	 do	 pracy	 lub	 pracowników	 przenoszonych	 na	 inne	

stanowiska	pracy	–	określenie	stanowiska	pracy,	na	którym	osoba	ta	ma	być	zatrudniona;	
w	tym	przypadku	pracodawca	może	wskazać	w	skierowaniu	dwa	lub	więcej	stanowisk	
pracy,	w	kolejności	odpowiadającej	potrzebom	zakładu,

■■ opis	warunków	pracy	uwzględniający	informacje	o	występowaniu	na	stanowisku	lub	sta
nowiskach	pracy,	czynników	niebezpiecznych,	szkodliwych	dla	zdrowia	lub	czynników	
uciążliwych	i	innych	wynikających	ze	sposobu	wykonywania	pracy,	z	podaniem	wielko
ści	narażenia	oraz	aktualnych	wyników	badań	 i	pomiarów	czynników	szkodliwych	dla	
zdrowia,	wykonanych	na	tych	stanowiskach.
Pracodawca	nie	musi	kierować	na	wstępne	badania	lekarskie	pracownika,	który	podejmu

je	u	niego	ponownie	pracę	w	ciągu	30	dni	od	dnia	zakończenia	dotychczasowego	stosunku	
pracy	na	tym	samym	stanowisku	lub	na	stanowisku	o	takich	samych	warunkach	pracy.

Wstępnym	badaniom	lekarskim	nie	podlegają	też	osoby	przyjmowane	do	pracy	na	dane	
stanowisko	w	ciągu	30	dni	po	rozwiązaniu	lub	wygaśnięciu	poprzedniego	stosunku	pracy,	
jeżeli	 przedstawią	 pracodawcy	 aktualne	 orzeczenie	 lekarskie	 stwierdzające	 brak	 przeciw
wskazań	do	pracy	w	warunkach	pracy	opisanych	w	skierowaniu	na	badania	lekarskie	wysta
wionym	przez	innego	pracodawcę.	Zwolnienie	z	tych	badań	jest	możliwe,	jeśli	pracodawca	
przyjmujący	 do	 pracy	 stwierdzi,	 że	 warunki	 te	 odpowiadają	 warunkom	 występującym	 na	
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danym	stanowisku	pracy.	Takie	same	zasady	w	zakresie	zwolnienia	ze	wstępnych	badań	le
karskich	dotyczą	pracownika,	który	podejmuje	równoległe	zatrudnienie.

Zwolnienie	z	wstępnych	badań	lekarskich	nie	dotyczy	osób	przyjmowanych	do	wykony
wania	prac	szczególnie	niebezpiecznych	(art.	229	§	11	pkt	2	k.p.).

Przykład
Pracownik zatrudniony na stanowisku księgowego rozwiązuje umowę o pracę za porozumie-
niem stron z końcem maja 2015 r. Od 1 czerwca 2015 r. ma podjąć pracę u innego pracodawcy 
również na stanowisku księgowego. W maju pracownik został skierowany przez dotychczaso-
wego pracodawcę na okresowe badania lekarskie i w związku tym dysponuje aktualnym orze-
czeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisa-
nych w skierowaniu na badania lekarskie. Nowy pracodawca stwierdził, że warunki te 
odpowiadają warunkom występującym na oferowanym stanowisku pracy i zwolnił pracownika 
z wstępnych badań lekarskich.

Przykład
Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownicą za porozumieniem stron w związku z jej 
przejściem na emeryturę z końcem maja 2015 r. Pracownica była zatrudniona na stanowisku 
specjalisty ds. kadr. Następnie pracodawca ponownie zatrudnił pracownicę od 5 czerwca br. na 
tym samym stanowisku. W takim przypadku pracodawca nie musi kierować tej pracownicy na 
wstępne badania lekarskie.

Koszt	profilaktycznych	badań	lekarskich	ponosi	pracodawca	(art.	229	§	6	k.p.).	Orzeczenie	
ze	wstępnych	badań	lekarskich	pracodawca	zamieszcza	w	części	A	akt	osobowych	pracownika.

4. Zawarcie umowy o pracę

Umowa	o	pracę	jest	najczęściej	spotykanym	sposobem	nawiązania	stosunku	pracy.	Pracodawca	
może	zawrzeć	z	pracownikiem	umowę	na	czas	nieokreślony	oraz	umowy	terminowe,	takie	jak:	
na	czas	określony,	na	czas	wykonania	określonej	pracy,	na	okres	próbny	oraz	na	zastępstwo.

4.1. Zasady zawierania umów o pracę

Umowę	o	pracę	zawiera	się	na	piśmie	(art.	29	§	2	k.p.).	Jeżeli	umowa	o	pracę	nie	zostanie	
zawarta	na	piśmie,	pracodawca	powinien	najpóźniej	w	dniu	rozpoczęcia	pracy	przez	pracow
nika	potwierdzić	mu	na	piśmie	ustalenia	dotyczące	stron	umowy,	 rodzaju	umowy	oraz	 jej	
warunków.	Pracodawca	sporządza	umowę	o	pracę	co	najmniej	w	dwóch	egzemplarzach,	z	któ
rych	jeden	doręcza	pracownikowi,	a	drugi	włącza	do	części	B	jego	akt	osobowych.
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Postanowienia	umowy	o	pracę	nie	mogą	być	mniej	korzystne	dla	pracownika	niż	przepisy	
prawa	pracy.	Takie	postanowienia	są	z	mocy	prawa	nieważne,	a	zamiast	nich	stosuje	się	od
powiednie	przepisy	prawa	pracy	(art.	18	k.p.).

4.2. Treść umowy o pracę

Każda	umowa	o	pracę	powinna	zawierać	określone	elementy.	Można	je	podzielić	na	elemen
ty	obowiązkowe	oraz	nieobowiązkowe.

Elementy umowy o pracę

Obowiązkowe elementy umowy o pracę Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę

1. Strony umowy o pracę.
2. Rodzaj umowy o pracę.
3. Data zawarcia umowy o pracę.
4. Warunki pracy i płacy:

■ rodzaj pracy,
■ miejsce wykonywania pracy, 
■  wynagrodzenie za pracę odpowiadające 

rodzajo wi pracy, ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia,

■ wymiar czasu pracy, 
■ termin rozpoczęcia pracy. 

5.  Limit godzin ponadwymiarowych (dotyczy tylko 
umów zawartych na niepełny etat).

6.  System czasu pracy (dotyczy tylko systemu 
weekendowego i systemu skróconego tygodnia 
pracy

1.  Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa.
2.  Przydzielenie samochodu służbowego.
3.   Przyznanie dodatkowych świadczeń, 

np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Brak	oznaczenia	niektórych	elementów	powoduje	nieważność	umowy.	Umowa	o	pracę	jest	
nieważna,	jeżeli	nie	zawarto	w	niej	stron	umowy	i	rodzaju	pracy.	Brak	pozostałych	elementów	
powoduje	ich	domniemanie	na	podstawie	ogólnych	przepisów	prawa	pracy.	Umowa	o	pracę	po
winna	być	podpisana	przez	obie	strony	własnoręcznym	podpisem.	Nie	można	podpisywać	umo
wy	jedynie	parafą.	Umowa	podpisana	parafą	będzie	nieważna.	W	takim	przypadku	do	nawiązania	
stosunku	pracy	dojdzie	przez	samo	dopuszczenie	pracownika	do	wykonywania	pracy.	Umowa	
zostanie	wówczas	nawiązana	w	sposób	dorozumiany	w	oparciu	o	treść	nieważnej	umowy.

4.2.1. Określenie stron umowy o pracę

Umowę	o	pracę	zawierają	pracodawca	i	pracownik.	Pracodawcą	może	być	jednostka	organi
zacyjna,	choćby	nie	posiadała	osobowości	prawnej,	a	także	osoba	fizyczna,	jeżeli	zatrudniają	
one	pracowników	(art.	3	k.p.).	Określenie	pracodawcy	w	umowie	o	pracę	będzie	więc	pole
gało	na	wskazaniu	nazwy	i	adresu	firmy	lub	na	wskazaniu	imienia	i	nazwiska	oraz	adresu	
pracodawcy.	Umowę	o	pracę	może	zawrzeć	w	imieniu	pracodawcy	osoba	uprawniona	do	jego	
reprezentacji	wobec	pracowników	w	zakresie	dokonywania	czynności	z	prawa	pracy.	Zatem	
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umowa	 o	 pracę	 powinna	 być	 podpisana	 przez	 organ	 lub	 osobę	 uprawnioną	 do	 składania	
oświadczeń	woli	 i	podpisywania	dokumentów	w	imieniu	pracodawcy.	 Informację,	kto	 jest	
takim	organem	lub	osobą,	zawiera	akt	o	utworzeniu	pracodawcy	lub	pełnomocnictwo.

Przykład
Pracownik zostaje zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu sp. z o.o. Spółka nie ma oprócz 
niego innych członków zarządu. W takim przypadku do podpisania umowy o pracę z prezesem 
zarządu będzie upoważniona rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadze-
nia wspólników spółki.

Pracownikiem	jest	osoba	zatrudniona	na	podstawie	umowy	o	pracę,	powołania,	wyboru,	
mianowania	 lub	spółdzielczej	umowy	o	pracę	 (art.	2	k.p.).	W	umowie	o	pracę,	określając	
pracownika	jako	jej	stronę,	należy	podać	jego	imię	i	nazwisko	oraz	miejsce	zamieszkania.

4.2.2. Rodzaj umowy o pracę

Wybór	rodzaju	umowy	o	pracę	zależy	najczęściej	od	tego,	jakiego	pracownika	zatrudniamy	
(np.	czy	jest	to	wysokiej	klasy	specjalista	poszukiwany	na	rynku	pracy	czy	pracownik	roz
poczynający	swoją	karierę	zawodową)	oraz	od	tego,	jak	długo	potrzebujemy	danego	pra
cownika.

Warunki wyboru odpowiedniego rodzaju umowy o pracę

Rodzaj umowy Warunki wyboru

Na okres próbny Umowa ta ma na celu sprawdzenie umiejętności pracownika. Pracownik ma również 
możliwość sprawdzenia, jak sobie radzi w nowym miejscu pracy. 

Na czas określony Umowa ta jest zawierana, jeżeli pracownik jest potrzebny tylko na pewien okres, który 
można z góry przewidzieć. Jej zawarcie może wynikać z okresowego charakteru prac, 
do których zostaje zatrudniony pracownik. 

Na zastępstwo Umowa ta jest zawierana w celu zastępstwa innego pracownika na czas jego uspra-
wiedliwionej nieobecności. 

Na czas wykonania 
określonej pracy

Umowa ta jest zawierana w celu wykonania danego rodzaju pracy, gdy nie można 
przewidzieć dokładnie terminu zakończenia tych prac, np. na czas budowy osiedla X. 

Na czas nieokreślony Umowa ta jest zawierana, gdy pracodawca zatrudnia sprawdzonego pracownika do 
prac, które nie uzasadniają zawarcia umowy terminowej. 

Umowa	 na	 okres	 próbny	 z	 reguły	 poprzedza	 inną	 umowę	 o	 pracę.	 Umowę	 na	 okres	
próbny	można	zawrzeć	z	pracownikiem	 tylko	 raz.	Część	ekspertów	dopuszcza	wyjątkowo	
możliwość	ponownego	zawarcia	umowy	na	okres	próbny	z	tym	samym	pracownikiem,	jeżeli	
zostanie	on	zatrudniony	na	innym	stanowisku.
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Natomiast	nie	należy	zatrudniać	pracownika	na	okres	próbny,	jeżeli	podejmuje	on	zatrud
nienie	po	przerwie	u	 tego	samego	pracodawcy	na	 tym	samym	stanowisku,	co	poprzednio	
zajmowane.

Umowa	 na	 okres	 próbny	 może	 zostać	 zawarta	 maksymalnie	 na	 3	 miesiące.	 W	 praktyce	
pewne	problemy	pojawią	się	odnośnie	do	samego	zapisu	czasu	trwania	umowy	na	okres	próbny.

Przykład
Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny od 8 maja do 8 sierpnia 2015 r. Takie 
ustalanie czasu trwania umowy na okres próbny jest nieprawidłowe. W ten sposób zawarta umowa 
trwa bowiem dłużej niż 3 miesiące. Okres trwania umowy ustalamy według potocznego rozumienia 
terminów, tzn. jej termin kończy się w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia takiej umowy. Prawi-
dłowo pracodawca powinien zawrzeć umowę na okres próbny od 8 maja do 7 sierpnia 2015 r.

W	literaturze	można	spotkać	dwa	odmienne	poglądy	dotyczące	skutków	zawarcia	umowy	
na	okres	próbny	powyżej	3	miesięcy.	Zgodnie	z	pierwszym	z	nich,	w	takim	przypadku	umo
wa	na	okres	próbny	powinna	trwać	maksymalnie	3	miesiące,	a	po	zakończeniu	tego	okresu	
jest	nieważna.	Wynika	to	z	art.	18	k.p.,	zgodnie	z	którym	postanowienia	umowy	niezgodne	
z	Kodeksem	pracy	są	nieważne,	a	w	ich	miejsce	stosujemy	odpowiednie	przepisy	Kodeksu	
pracy.	Część	ekspertów	prawa	pracy	uważa	natomiast,	że	jeżeli	umowa	o	pracę	została	zawar
ta	na	okres	powyżej	3	miesięcy,	to	należy	ją	traktować	jak	umowę	na	czas	określony.	Więk
szość	zwolenników	prezentuje	jednak	pogląd	pierwszy,	który	należy	uznać	za	prawidłowy.

   Umowa na okres próbny nie może być zawarta na okres dłuższy 
niż 3 miesiące.

Umowa	na	okres	próbny	rozwiązuje	się	w	ostatnim	dniu	okresu,	na	jaki	została	zawarta.	
Nie	trzeba	w	takim	przypadku	składać	pracownikowi	żadnych	oświadczeń	dotyczących	roz
wiązania	tej	umowy.	Umowa	na	okres	próbny	może	być	również	rozwiązana	za	porozumie
niem	stron,	za	wypowiedzeniem	przez	pracownika	lub	pracodawcę	oraz	bez	wypowiedzenia	
z	winy	pracownika	(art.	52	k.p.)	lub	z	winy	pracodawcy	(art.	55	k.p.).

Okresy	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	zawartej	na	okres	próbny	są	zawarte	w	art.	34	k.p.	
i	wynoszą:

■■ 3	dni	robocze,	jeżeli	okres	próbny	nie	przekracza	2	tygodni,
■■ 1	tydzień,	jeżeli	okres	próbny	jest	dłuższy	niż	2	tygodnie,
■■ 2	tygodnie,	jeżeli	okres	próbny	wynosi	3	miesiące.

Gdyby	umowa	na	okres	próbny	została	zawarta	z	pracownicą	w	ciąży	na	okres	próbny	
dłuższy	niż	1	miesiąc	 i	uległa	 rozwiązaniu	po	upływie	3.	miesiąca	ciąży,	powinna	zostać	
przedłużona	do	dnia	porodu	(art.	177	§	3	k.p.).	Pracownicy,	z	którą	zawarto	umowę	na	okres	
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próbny	nieprzekraczający	1	miesiąca,	można	wypowiedzieć	umowę	o	pracę.	Takiej	pracow
nicy	nie	przysługuje	bowiem	ochrona	przed	wypowiedzeniem	umowy	o	pracę.

Innym	rodzajem	umowy	jest	umowa	na	czas	określony.	Jeżeli	pracodawca	i	pracownik	
podpiszą	umowę	o	pracę	na	czas	określony	na	okres	dłuższy	niż	6	miesięcy,	mogą	przewi
dzieć	w	niej	klauzulę	o	możliwości	rozwiązania	takiej	umowy	za	2tygodniowym	wypowie
dzeniem	(art.	33	k.p.).	Zapis	przewidujący	możliwość	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	można	
zawrzeć	przy	zawieraniu	umowy,	jak	i	później	–	w	czasie	jej	trwania	(uchwała	SN	z	14	czerw
ca	1994	r.,	I	PZP	26/94,	OSNP	1994/8/126).

   Klauzulę przewidującą 2-tygodniowy okres wypowiedzenia można 
wprowadzić również w czasie trwania umowy na czas określony.

Strony	umowy	na	czas	określony	mogą	również	ustalić	w	umowie	o	pracę	dłuższy	okres	
wypowiedzenia	niż	2tygodniowy,	np.	1miesięczny.	Skuteczność	takiego	zapisu	zależy	od	
tego,	czy	w	dniu	jego	ustalenia	był	korzystny	dla	pracownika.	Z	reguły	ustalenie	dłuższego	
okresu	 wypowiedzenia	 niż	 ustawowy	 w	 dniu	 dokonania	 takiego	 zapisu	 jest	 korzystne	 dla	
pracownika,	gdyż	daje	mu	dłuższą	gwarancję	zatrudnienia.

Umowa	o	pracę	na	czas	określony	ulega	rozwiązaniu	z	upływem	terminu,	na	jaki	ją	za
warto.	Termin	zakończenia	takiej	umowy	można	określić	np.	przez	wskazanie	terminu,	do	
którego	ma	trwać	ta	umowa,	np.	do	31	grudnia	2015	r.,	lub	przez	wskazanie	okresu,	na	jaki	
ma	trwać	ta	umowa,	np.	6	miesięcy,	2	lata	itp.

Pracodawcy	mogą	zawrzeć	z	pracownikiem	maksymalnie	2	umowy	na	czas	określony	na
stępujące	po	 sobie,	 jeśli	przerwa	między	 rozwiązaniem	poprzedniej	 a	nawiązaniem	kolejnej	
umowy	o	pracę	nie	przekroczyła	1	miesiąca.	Trzecia	taka	umowa	zostanie	uznana	za	umowę	na	
czas	nieokreślony.	Pracownik,	z	którym	zawarto	trzecią	z	rzędu	umowę	na	czas	określony,	może	
wystąpić	do	sądu	pracy	o	uznanie,	że	jest	zatrudniony	na	czas	nieokreślony.	Przy	liczeniu,	ile	
umów	na	czas	określony	zawarto	z	danym	pracownikiem,	nie	bierzemy	pod	uwagę	umów	na	
okres	próbny.	Jest	to	bowiem	umowa	innego	rodzaju	niż	umowa	na	czas	określony.

„Przekroczenie	 jednego	 miesiąca”	 następuje,	 gdy	 przerwa	 między	 rozwiązaniem	 po
przedniej	 a	 nawiązaniem	 kolejnej	 umowy	 o	 pracę	 trwa	 co	 najmniej	 31	 dni	 (art.	 114	 k.p.	
w	związku	z	 art.	 300	k.p.).	Tak	 stwierdził	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	15	 lutego	2000	 r.	
(I	PKN	512/99,	OSNP	2001/13/439).

Wskazana	wyżej	zasada	nie	dotyczy	jednak	umów	o	pracę	na	czas	określony	zawartych	
w	celu:

■■ zastępstwa	pracownika	w	czasie	jego	usprawiedliwionej	nieobecności	w	pracy,
■■ wykonywania	pracy	o	charakterze	dorywczym	lub	sezonowym	albo	zadań	wykonywa

nych	cyklicznie.

Przedłużenie	umowy	na	czas	określony	w	czasie	jej	trwania	powoduje,	że	takie	przedłu
żenie	uznaje	się	za	zawarcie	kolejnej	umowy	bezpośrednio	po	zakończeniu	dotychczasowej	
umowy	o	pracę.
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�
Przykład
Pracodawca będący jednostką samorządową zawarł z pracownikiem umowę na czas określony 
na okres 2 lat. Umowa miała się zakończyć 31 sierpnia 2014 r. Jednak wcześniej, w maju 2014 r. 
pracodawca sporządził aneks do umowy o pracę, w którym strony przedłużyły czas trwania umo-
wy do 31 sierpnia 2015 r. W takim przypadku przyjmuje się, że od 1 września 2014 r. pracownik jest 
już zatrudniony na podstawie drugiej umowy na czas określony. Nie ma w tym przypadku znacze-
nia, że strony sporządziły jedynie aneks do umowy o pracę, a zatem nie zawarły kolejnej umowy 
o pracę. Pracodawca nie będzie mógł zatem podpisać z pracownikiem kolejnej umowy na czas 
określony od 1 września 2015 r. Byłaby to już bowiem trzecia kolejna umowa na czas określony.

Umowa	na	czas	określony	zawarta	z	pracownicą	w	ciąży	na	okres	dłuższy	niż	1	miesiąc,	
która	uległaby	rozwiązaniu	po	upływie	3.	miesiąca	ciąży,	ulega	przedłużeniu	do	dnia	porodu	
(art.	177	§	3	k.p.).

Umowę	na	czas	określony	można	rozwiązać	za	wypowiedzeniem,	jeżeli	w	treści	tej	umo
wy	zawarto	klauzulę	przewidującą	możliwość	jej	wypowiedzenia.	Każda	ze	stron	może	do
konać	wówczas	wypowiedzenia	nawet	przed	osiągnięciem	przez	pracownika	6	miesięcy	za
trudnienia.	 Umowę	 na	 czas	 określony	 można	 rozwiązać	 przed	 terminem	 jej	 zakończenia	
także	za	porozumieniem	stron	oraz	bez	wypowiedzenia	zarówno	z	winy	pracownika	(art.	52	
k.p.),	jak	i	bez	jego	winy	(art.	53	k.p.)	oraz	z	winy	pracodawcy	(art.	55	k.p.).

Umowa	na	zastępstwo	jest	rodzajem	umowy	na	czas	określony.	Jest	ona	zawierana	na	
czas	usprawiedliwionej	nieobecności	pracownika	w	pracy	(art.	25	§	1	k.p.).	

Z	reguły	nie	wiadomo,	jak	długo	będzie	trwała	umowa	na	zastępstwo.	Zawierając	umowę,	
trzeba	zaznaczyć	okres	jej	obowiązywania	przez	odniesienie	do	nieobecności	zastępowanego	
pracownika,	np.	umowa	będzie	zawarta	na	okres	choroby	Jana	Kowalskiego	lub	umowę	za
wiera	się	na	czas	korzystania	z	urlopu	wychowawczego	przez	Annę	Wesołowską.	W	umowie	
na	zastępstwo	bezpieczniej	jest	nie	wpisywać	daty,	do	kiedy	będzie	trwała	umowa	o	pracę,	
ponieważ	wówczas	taka	umowa	może	być	uznana	za	umowę	zawartą	na	czas	określony.

Dopuszczalne	 jest	zawieranie	z	 tym	samym	pracownikiem	kilku	umów	na	zastępstwo.	
Można	także	zawrzeć	umowę	na	zastępstwo	za	pracownika,	który	również	był	zatrudniony	na	
zastępstwo	i	z	usprawiedliwionych	przyczyn	jest	nieobecny	w	pracy.

Przykład
Pracodawca zatrudnił na zastępstwo pracownicę na czas korzystania z urlopu wychowawcze-
go przez inną pracownicę. Jednak pracownica zatrudniona na zastępstwo zachorowała. Praco-
dawca zatrudnił więc w jej zastępstwie inną pracownicę, również na umowę o pracę na zastęp-
stwo. Po chorobie pracownica wróciła do pracy. Rozwiązała się więc umowa pracownicy, która 
ją zastępowała. Następnie do pracy wróciła z urlopu wychowawczego zastępowana pracowni-
ca. Zatem rozwiązała się umowa pracownicy, która ją zastępowała.
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Umowa	o	pracę	na	zastępstwo	rozwiązuje	się	w	dniu	powrotu	zastępowanego	pracownika	
do	pracy.	Taka	umowa	może	również	zostać	rozwiązana	wcześniej	za	wypowiedzeniem,	w	dro
dze	porozumienia	stron	oraz	bez	wypowiedzenia	z	winy	pracownika,	bez	winy	pracownika	
oraz	z	winy	pracodawcy.	Okres	wypowiedzenia	umowy	na	zastępstwo	wynosi	3	dni	robocze	
(art.	331	k.p.).

Jeżeli	pracownica	jest	w	ciąży,	umowa	o	pracę	na	zastępstwo	nie	przedłuża	się	do	dnia	
porodu.

Umowa	na	czas	wykonania	określonej	pracy	jest	to	umowa	terminowa,	która	rozwiązu
je	się	wraz	z	zakończeniem	wykonywania	określonej	pracy.

Do	umowy	na	czas	wykonania	określonej	pracy	nie	można	wprowadzić	klauzuli	przewi
dującej	 2tygodniowy	okres	wypowiedzenia.	Umowa	na	 czas	wykonania	 określonej	 pracy	
może	zostać	wypowiedziana	tylko	z	powodu	likwidacji	lub	upadłości	pracodawcy	oraz	w	ra
zie	 zwolnień	 grupowych	 lub	 indywidualnych	 (dotyczy	 to	 tylko	 tych	 pracodawców,	 którzy	
zatrudniają	co	najmniej	20	pracowników).	W	takich	przypadkach	obowiązuje	2tygodniowy	
okres	wypowiedzenia	tej	umowy.

Umowa	na	czas	wykonania	określonej	pracy	może	być	rozwiązana	również	za	porozumie
niem	stron	oraz	bez	wypowiedzenia	(zarówno	z	winy	pracownika,	bez	jego	winy,	jak	i	z	winy	
pracodawcy).

Umowa	na	czas	wykonania	określonej	pracy	ulega	przedłużeniu	do	dnia	porodu,	jeżeli	jej	
rozwiązanie	miałoby	nastąpić	po	upływie	3.	miesiąca	ciąży.

Umowa	na	czas	nieokreślony	jest	to	umowa	dająca	największe	bezpieczeństwo	zatrud
nienia	pracownikowi.	Może	być	ona	poprzedzona	umową	na	okres	próbny	i	umowami	na	czas	
określony.

Umowa	na	czas	nieokreślony	jest	korzystna	dla	pracownika,	ponieważ	w	przeciwieństwie	
do	umów	terminowych	wypowiedzenie	takiej	umowy	pracodawca	musi	uzasadnić.	Ponadto	
o	 zamiarze	 wypowiedzenia	 umowy	 na	 czas	 nieokreślony	 pracodawca	 musi	 zawiadomić	
na	piśmie	reprezentującą	pracownika	organizację	związkową	(art.	38	§	1	k.p.).

Okres	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	nieokreślony	jest	uzależniony	od	
okresu	zatrudnienia	u	danego	pracodawcy	i	wynosi:

■■ 2	tygodnie,	jeżeli	pracownik	był	zatrudniony	krócej	niż	6	miesięcy,
■■ 1	miesiąc,	jeżeli	pracownik	był	zatrudniony	co	najmniej	6	miesięcy,
■■ 3	miesiące,	jeżeli	pracownik	był	zatrudniony	co	najmniej	3	lata.

Umowę	na	czas	nieokreślony	można	rozwiązać	również	za	porozumieniem	stron	oraz	bez	
wypowiedzenia	(z	winy	pracownika,	pracodawcy	oraz	bez	winy	pracownika).

4.2.3. Data zawarcia umowy o pracę

Jeżeli	strony	umowy	o	pracę	nie	określiły	terminu	rozpoczęcia	pracy,	stosunek	pracy	nawiązuje	się	
w	dniu	zawarcia	umowy	o	pracę	(art.	26	k.p.).	Data	zawarcia	umowy	o	pracę	może	być	określona	
bezpośrednio	w	treści	umowy	o	pracę	 lub	może	ją	określać	 jedynie	data	podana	w	nagłówku	
umowy	o	pracę	lub	data	wskazana	na	końcu	umowy	odręcznie	przez	strony,	które	ją	podpisały.
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Określenie daty zawarcia umowy o pracę

§ .............
W dniu .................... w Warszawie została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony pomiędzy:
Darex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 26, a Januszem Kowalskim, zamieszka-
łym w Warszawie przy ul. Bohaterskiej 12.

4.2.4. Rodzaj pracy

Rodzaj	pracy	określa	przedmiot	świadczenia	pracownika	na	rzecz	pracodawcy.	W	praktyce	
rodzaj	pracy	określa	się	m.in.	przez	określenie	zawodu	(np.	stolarz,	nauczyciel)	lub	specjal
ności,	stanowiska	pracy,	funkcji,	tytułu	(np.	kierownik	działu,	specjalista	ds.	marketingu	itp.).	
Ten	punkt	umowy	o	pracę	może	być	rozszerzony	o	wskazanie	zakresu	uprawnień	pracownika	
lub	określenie,	komu	podlega	w	strukturze	organizacyjnej	firmy.

4.2.5. Miejsce wykonywania pracy

Przez	miejsce	pracy	należy	rozumieć	stały	punkt	w	znaczeniu	geograficznym	bądź	pewien	ozna
czony	obszar,	strefę	określoną	granicami	jednostki	administracyjnej	podziału	kraju	lub	w	inny	
dostatecznie	wyraźny	sposób,	w	którym	ma	nastąpić	świadczenie	pracy	(wyrok	SN	z	1	kwiet
nia	1985	r.,	I	PR	19/85,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	Zatem	określenie	miejsca	pracy	powin
no	wskazywać	na	jakiś	stały,	określony	punkt,	który	może	zostać	zlokalizowany.	Może	to	być	
np.	siedziba	zakładu	pracy	czy	miejscowość,	na	której	terenie	wykonywana	jest	praca.

Określenie	miejsca	pracy	musi	odzwierciedlać	rzeczywisty	teren,	na	którym	są	wykonywa
ne	 codzienne	 obowiązki.	 Od	 tego	 zależy	 m.in.	 to,	 czy	 danego	 dnia	 pracownik	 znajduje	 się	
w	podróży	służbowej,	czy	nie,	a	w	konsekwencji	–	czy	np.	pracodawca	powinien	mu	wypłacić	
diety.	Dla	pracodawcy	najkorzystniejsze	jest	określenie	miejsca	pracy	jak	najbardziej	szeroko.

Najczęściej	miejscem	pracy	pracownika	jest	siedziba	pracodawcy.	Miejscem	pracy	może	
być	 także	dany	obszar,	na	 terenie	którego	pracownik	wykonuje	pracę,	np.	miasto,	powiat,	
województwo,	region.	Jeżeli	takiego	obszaru	pracodawca	nie	jest	w	stanie	wyodrębnić,	miej
scem	pracy	jest	obszar,	na	terenie	którego	praca	jest	wykonywana	najczęściej	lub	gdzie	znaj
duje	się	siedziba	pracodawcy.

Problemy	może	sprawiać	określenie	miejsca	pracy	pracowników	mobilnych,	np.	handlow
ców,	pracowników	budowlanych.	Pomocna	w	tym	przypadku	będzie	uchwała	Sądu	Najwyż
szego	z	19	listopada	2008	r.	(II	PZP	11/08,	Biul.	SN	2008/11/21),	zgodnie	z	którą	pracowni
kowi,	 który	 stale	 wykonuje	 pracę	 na	 całym	 obszarze	 np.	 Unii	 Europejskiej,	 jako	 miejsce	
świadczenia	pracy	można	wskazać	właśnie	Unię.	Sąd	Najwyższy,	wydając	takie	orzeczenie,	
zaznaczył	jednak,	że	wskazanie	miejsca	pracy	pracownika	mobilnego	jako	pewnego	obszaru	
jego	 aktywności	 zawodowej	 musi	 odzwierciedlać	 rzeczywisty	 stan.	 Ma	 to	 być	 obszar,	 na	
którym	pracownicy	mobilni	będą	na	stałe	zobowiązani	do	wykonywania	czynności	służbo
wych.	Miejsce	pracy	nie	może	zostać	określone	zbyt	szeroko.	W	przypadku	wskazania	miej
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sca	pracy	pracownika	jako	np.	rejon	południowej	Polski	należy	wskazać	precyzyjne	rozumie
nie	tego	pojęcia,	tj.	dokładne	granice	administracyjne	województw	wskazanego	obszaru.

4.2.6. Wynagrodzenie za pracę

Określając	w	umowie	o	pracę	wynagrodzenie	i	jego	składniki,	należy	podać	wysokość	wyna
grodzenia	zasadniczego	oraz	wymienić	wszystkie	pozostałe	składniki	wynagrodzenia,	które	
przysługują	pracownikowi,	np.	premię	regulaminową,	dodatek	funkcyjny,	prowizję.

   W umowie o pracę trzeba wskazać pracownikowi wszystkie składniki 
wynagrodzenia.

W	umowie	o	pracę	można	wskazać	wprost	wysokość	dodatkowych	składników.	Czasami	
jest	to	niemożliwe,	dopuszczalne	jest	więc	odesłanie	w	kwestii	wysokości	i	zasad	wypłacania	
dodatkowych	składników	wynagrodzenia	do	przepisów	wewnątrzzakładowych,	np.	regulami
nu	wynagradzania	lub	układu	zbiorowego	pracy.

W	umowie	o	pracę	nie	trzeba	zamieszczać	składników	wynagrodzenia,	które	przysługują	
pracownikowi	na	podstawie	ogólnie	obowiązujących	przepisów,	np.	dodatki	za	pracę	w	nocy,	
dodatki	 za	 godziny	 nadliczbowe.	 Przysługują	 one	 bowiem	 pracownikowi	 nawet	 wówczas,	
gdy	nie	zostaną	przyznane.

Jeżeli	wynagrodzenie	nie	zostało	określone	w	umowie	o	pracę,	to	pracownikowi	przysłu
guje	wynagrodzenie	odpowiednie	do	rodzaju,	ilości	i	jakości	wykonywanej	pracy,	nie	niższe	
jednak	niż	wynagrodzenie	minimalne	(w	2015	r.	wynosi	ono	1750	zł).

Czasami	zdarza	się,	że	przez	pomyłkę	pracodawca	poda	w	umowie	o	pracę	inną	kwotę	
wynagrodzenia	słownie,	a	inną	liczbowo.	W	takim	przypadku	przyjmuje	się,	że	pracowniko
wi	przysługuje	wynagrodzenie	określone	słownie.

Pracownik	może	być	wynagradzany	również	prowizyjnie	(otrzymuje	np.	prowizje	od	wy
pracowanego	zysku	netto	firmy)	lub	akordowo	(otrzymuje	stawkę	wynagrodzenia	za	wykona
ną	rzecz,	np.	5	zł	za	złożenie	jednego	długopisu).

4.2.7. Wymiar czasu pracy

Pracownik	 może	 być	 zatrudniony	 w	 pełnym	 wymiarze	 czasu	 pracy	 lub	 na	 niepełny	 etat.	
W	zależności	od	tego,	należy	mu	wpisać	w	umowie	o	pracę,	że	jest	zatrudniony	na	pełny	etat	
lub	na	1/2	etatu,	1/3	etatu	itp.	Określenie	wymiaru	czasu	pracy	decyduje	o	tym,	ile	godzin	
pracy	musi	zapewnić	pracodawca	danemu	pracownikowi.	Nawet	jeżeli	pracownik	nie	wypra
cuje	obowiązującego	go	wymiaru	czasu	pracy,	musi	otrzymać	wynagrodzenie,	które	wynika	
z	jego	umowy	o	pracę.	Praca	wykonywana	przez	pracownika	zatrudnionego	na	niepełny	etat	
powyżej	obowiązującego	go	wymiaru	czasu	pracy	nie	jest	pracą	w	godzinach	nadliczbowych.	
Dla	takiego	pracownika	pracą	nadliczbową	będzie	praca	powyżej	pełnego	etatu.	Praca	prze
kraczająca	jego	etat	będzie	pracą	ponadwymiarową.
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4.2.8. Termin rozpoczęcia pracy

Dzień	zawarcia	umowy	nie	zawsze	musi	pokrywać	się	z	dniem	rozpoczęcia	pracy.	Stosunek	pracy	
nawiązuje	się	w	terminie	określonym	w	umowie	o	pracę	jako	dzień	rozpoczęcia	pracy	(art.	26	
k.p.).	W	przypadku	braku	określenia	w	umowie	daty	rozpoczęcia	pracy	przyjmuje	się,	że	tym	
dniem	jest	dzień	zawarcia	umowy	o	pracę.	Najczęściej	stosowanym	i	 jednocześnie	najbardziej	
precyzyjnym	sposobem	określenia	terminu	rozpoczęcia	pracy	jest	podanie	daty	kalendarzowej.

Przykład
Pracodawca określił w umowie o pracę jako termin rozpoczęcia pracy 1 maja 2015 r. Jednak ze 
względu na to, że w dniach 1–3 maja firma nie funkcjonowała, pracownik przystąpił do pracy 
4 maja 2015 r. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe. Nie ma przeszkód, aby w umo-
wie o pracę wpisać jako termin rozpoczęcia pracy dzień, który jest dla pracowników dniem wol-
nym od pracy. W przeciwnym razie nigdy nie można byłoby nawiązać stosunku pracy od 1 stycz-
nia, od 1 maja czy od 1 listopada. W przedstawionej sytuacji stosunek pracy został nawiązany 
od 1 maja 2015 r., mimo że pracownik przystąpił do pracy dopiero 4 maja 2015 r.

4.2.9. Limit godzin ponadwymiarowych

Jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy,	to	w	umowie	o	pracę	
trzeba	ustalić	limit	godzin,	którego	przekroczenie	upoważnia	pracownika	do	wynagrodzenia,	
takiego	jak	za	godziny	nadliczbowe	(art.	151	§	5	k.p.).	Przekroczenie	tego	limitu	nie	powodu
je	jednak	pracy	w	godzinach	nadliczbowych,	tylko	w	godzinach	ponadwymiarowych.	Przyj
muje	się,	że	limit	ten	nie	może	być	ustalony	na	takim	samym	poziomie,	ile	wynosi	norma	
czasu	pracy,	której	przekroczenie	powoduje	pracę	w	godzinach	nadliczbowych,	czyli	8	go
dzin	 na	 dobę	 i	 przeciętnie	 40	 godzin	 na	 tydzień.	 Ustalenie	 limitu	 na	 takim	 poziomie	 nie	
zmieni	bowiem	sytuacji	pracownika.	Po	przekroczeniu	norm	czasu	pracy	i	tak	będą	mu	przy
sługiwać	świadczenia	za	godziny	nadliczbowe,	zatem	nawet	gdyby	nie	ustalono	w	umowie	
o	pracę	żadnego	limitu,	to	pracownik	miałby	do	nich	prawo.	Limit	godzin	ponadwymiaro
wych	należy	ustalić	między	wymiarem	czasu	pracy	pracownika	a	normami	czasu	pracy.	Ta
kie	stanowisko	prezentuje	również	Państwowa	Inspekcja	Pracy.	Limit	godzin	uprawniający	
pracownika	do	świadczeń	takich,	jak	za	godziny	nadliczbowe	może	być	ustalony	w	odniesie
niu	do	wymiaru	godzin	w	danym	dniu,	tygodniu	lub	miesiącu.	Może	też	być	ustalony	w	od
niesieniu	do	wyższego	wymiaru	etatu	niż	ustalony	w	umowie	o	pracę	pracownika.

Przykład
Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/2 etatu. W umowie o pracę zawarto informację, że pra-
wo do dodatku takiego, jak za godziny nadliczbowe pracownik ma po przepracowaniu przecięt-
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nie 39 godzin na tydzień. Takie ustalenie jest prawidłowe. Za godziny przepracowane między 
wymiarem czasu pracy a limitem godzin ponadwymiarowych pracownikowi przysługuje zwykłe 
wynagrodzenie bez dodatków.

Przykład
Pracodawca zatrudnia pracownika na 1/3 etatu. W umowie o pracę strony ustaliły, że prawo do 
dodatku takiego, jak za godziny nadliczbowe pracownik uzyska po przepracowaniu 100 godzin 
w danym miesiącu. Taki zapis w umowie o pracę jest prawidłowy.

Przepisy	nie	przewidują,	co	się	dzieje	w	sytuacji,	gdy	pracodawca	i	pracownik	nie	ustalą	
w	umowie	o	pracę	limitu	godzin	ponadwymiarowych.	Zdaniem	części	ekspertów,	w	takim	
przypadku	pracownikowi	należą	się	dodatki	takie,	jak	za	godziny	nadliczbowe	po	przekro
czeniu	norm	czasu	pracy,	 tj.	8	godzin	na	dobę	 i	przeciętnie	40	godzin	na	 tydzień.	Jednak	
część	specjalistów	prawa	pracy	uważa,	że	w	takiej	sytuacji	dodatki	powinny	przysługiwać	
niepełnoetatowcom	po	przekroczeniu	ich	wymiaru	czasu	pracy.	Najbezpieczniej	dla	praco
dawcy	będzie	więc	ustalić	w	umowie	o	pracę	limit	godzin	ponadwymiarowych,	po	przekro
czeniu	którego	pracodawca	wypłaca	dodatki	takie,	jak	za	godziny	nadliczbowe.

4.2.10. Systemy czasu pracy w umowie o pracę

Systemy	czasu	pracy	należy	ustalać	zasadniczo	w	układzie	zbiorowym	pracy,	 regulaminie	
pracy	 lub	–	gdy	pracodawca	nie	posiada	 takich	przepisów	wewnątrzzakładowych	–	w	ob
wieszczeniu	(art.	150	§	1	k.p.).	Wyjątek	w	tym	zakresie	dotyczy	 jednak	dwóch	systemów	
czasu	pracy,	tj.	systemu	skróconego	tygodnia	pracy	i	systemu	weekendowego	czasu	pracy.	
Systemy	te	należy	zamieścić	w	umowie	o	pracę	(art.	150	§	6	k.p.).

Zarówno	system	weekendowy	czasu	pracy,	jak	i	system	skróconego	tygodnia	pracy	stosowa
ne	są	na	wniosek	pracownika.	Pracodawca	nie	może	zatem	narzucić	pracownikowi	tych	syste
mów	czasu	pracy.	Należy	zwrócić	uwagę,	że	tych	systemów	czasu	pracy	nie	można	stosować	na	
wniosek	kandydata	do	pracy,	tylko	pracownika.	Oznacza	to,	że	system	weekendowy	czasu	pracy	
oraz	system	skróconego	tygodnia	pracy	mogą	być	zastosowane	dopiero	po	zatrudnieniu	pracow
nika.	Nie	można	ich	ustalić	od	razu	w	umowie	o	pracę,	tylko	dopiero	po	zatrudnieniu.

4.2.11. Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę

Strony	umowy	o	pracę	mogą	zawrzeć	w	niej	postanowienia,	które	nie	są	koniecznym	elemen
tem	takiej	umowy.	Pracodawca	powinien	się	jednak	zastanowić,	czy	takie	elementy	chce	za
wierać	w	umowie	pracę,	ponieważ	nie	są	one	konieczne,	a	ich	ewentualna	zmiana	lub	usunię
cie	wymaga	zmiany	umowy	o	pracę,	na	którą	potrzebna	jest	zgoda	pracownika.
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�
Przykład
Pracownik i pracodawca ustalili w umowie o pracę, że pracodawca będzie pokrywał pracowni-
kowi koszty wynajmu mieszkania. Firma nie uzyskuje jednak planowanych zysków i ma kłopoty 
finansowe. Pracodawca chciałby zrezygnować z finansowania kosztów wynajmu mieszkania 
pracownikowi, ale pracownik się na to nie zgadza. Aby zaprzestać finansowania wynajmu 
mieszkania pracownika, pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmienia-
jące umowę o pracę, w którym wypowie mu ten warunek umowy. Jeżeli pracownik przyjmie 
nowe warunki pracy i płacy, to po okresie wypowiedzenia nie będzie mu już przysługiwała re-
kompensata kosztów wynajmu mieszkania. W przypadku gdy pracownik ich nie przyjmie, jego 
umowa o pracę rozwiąże się po okresie wypowiedzenia.

Dodatkowe	elementy	zamieszczane	w	umowie	o	pracę	mogą	dotyczyć:
■■ przyznania	dodatkowych	świadczeń	pracowniczych,	np.	dodatkowego	urlopu	wypoczyn

kowego,	dłuższego	okresu	wypowiedzenia,	prawa	do	samochodu	służbowego,	 telefonu	
komórkowego	itp.,

■■ zamieszczania	dodatkowych	regulacji,	na	których	zależy	pracodawcy,	np.	informacji	do
tyczących	tajemnicy	przedsiębiorstwa,	ochrony	własności	intelektualnej	itp.,

■■ zamieszczenia	 informacji	 formalnych,	 np.	 wskazanie	 adresów	 do	 korespondencji	 stron	
umowy	o	pracę,	słowniczek	pojęć	itp.

5. Założenie akt osobowych

Jeżeli	pracodawca	zdecyduje	się	zatrudnić	pracownika,	powinien	mu	założyć	akta	osobowe.	
Akta	osobowe	zakłada	się	oddzielenie	dla	każdego	pracownika.	Akta	osobowe	składają	się	
z	3	części:

■■ A	–	zawiera	dokumenty	związane	z	ubieganiem	się	o	zatrudnienie,
■■ B	–	zawiera	dokumenty	związane	z	przebiegiem	zatrudnienia,
■■ C	–	zawiera	dokumenty	związane	z	ustaniem	zatrudnienia.

Dokumenty	kadrowe	trzeba	zamieszczać	w	poszczególnych	częściach	akt	osobowych	i	ukła
dać	w	porządku	chronologicznym.	Od	pracowników	można	żądać	przedłożenia	oryginałów	
tych	dokumentów,	ale	tylko	w	celu	sporządzenia	odpisu	lub	kopii.

W	aktach	osobowych	należy	bowiem	przechowywać	tylko	kserokopie	lub	odpisy	doku
mentów	kadrowych.

Nieprowadzenie	dokumentacji	pracowniczej,	w	tym	także	akt	osobowych	pracowników,	
jest	wykroczeniem	przeciwko	prawom	pracownika,	za	które	pracodawca	może	zostać	ukara
ny	grzywną	w	wysokości	od	1	tys.	do	30	tys.	zł	(art.	281	pkt	6	k.p.).

Po	 nawiązaniu	 stosunku	 pracy	 pracodawca	 zakłada	 również	 część	 C	 akt	 osobowych,	
mimo	że	zamieszczone	w	niej	dokumenty	dotyczą	rozwiązania	stosunku	pracy.
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6.  Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnego

Osoba	zatrudniona	na	podstawie	umowy	o	pracę	podlega	obowiązkowo	ubezpieczeniom	eme
rytalnemu,	rentowym,	chorobowemu	oraz	wypadkowemu,	a	także	obowiązkowemu	ubezpie
czeniu	zdrowotnemu	od	dnia	nawiązania	stosunku	pracy	do	dnia	jego	zakończenia	(art.	13	pkt	1	
ustawy	o	systemie	ubezpieczeń	społecznych,	dalej:	ustawa	systemowa).	Pracodawca	ma	obo
wiązek	również	opłacać	za	pracownika	(przy	zachowaniuustawowych	warunków)	składki	na	
Fundusz	Pracy	i	Fundusz	Gwarantowanych	Świadczeń	Pracowniczych.	Obowiązkowe	ubezpie
czenie	z	umowy	o	pracę	dotyczy	też	osób	mających	ustalone	prawo	do	emerytury	lub	renty,	
także	uczniów	i	studentów	oraz	osób,	które	są	już	zatrudnione	u	innych	pracodawców.

Pracodawca	 ma	 obowiązek	 zgłoszenia	 pracownika	 do	 ubezpieczeń	 społecznych	 oraz	
ubezpieczenia	zdrowotnego	w	ciągu	7	dni	od	dnia	nawiązania	stosunku	pracy.	Zgłoszenie	do	
ubezpieczeń	społecznych	i	ubezpieczenia	zdrowotnego	jest	dokonywane	na	formularzu	ZUS	
ZUA	z	kodem	01	10	xx.

Termin	7	dni	na	dokonanie	zgłoszenia	należy	liczyć,	zgodnie	z	art.	57	§	1	Kodeksu	postę
powania	administracyjnego	(dalej:	k.p.a.),	od	następnego	dnia	po	dniu	nawiązania	stosunku	
pracy.	Przy	liczeniu	tego	terminu	nie	chodzi	o	dni	robocze,	tylko	o	kolejne	dni	kalendarzowe.	
Może	się	zdarzyć,	że	termin	na	zgłoszenie	pracownika	do	ubezpieczeń	na	ZUS	ZUA	upływa	
w	dniu	wolnym	od	pracy.	Przesunięcie	terminu	na	najbliższy	następny	dzień	powszedni	jest	
możliwe	 jedynie	wtedy,	gdy	ostatni	dzień	 terminu	przypada	na	dzień	ustawowo	wolny	od	
pracy	(art.	57	§	4	k.p.a.).

Dni	ustawowo	wolne	od	pracy	wymienia	ustawa	z	18	stycznia	1951	r.	o	dniach	wolnych	od	
pracy.	Są	to	niedziele	i	święta.	Jednak,	zdaniem	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego,	sobota	
jest	 dniem	 równorzędnym	z	dniem	ustawowo	wolnym	od	pracy	w	 rozumieniu	 art.	 57	§	4	
k.p.a.	(uchwała	z	15	czerwca	2011	r.,	I	OPS	1/11,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	Jeśli	za
tem	ostatni	dzień	terminu	przypada	na	sobotę,	ZUS	ZUA	powinno	być	złożone	najpóźniej	
w	poniedziałek.	Termin	zgłoszenia	pracownika	do	ubezpieczeń	ulega	wówczas	przesunięciu	
na	poniedziałek.

Zgłoszenie	do	ubezpieczeń	pracodawca	przekazuje:
■■ elektronicznie – korzystając z programu Płatnik za pomocą teletransmisji danych. Taka 

forma zgłoszenia do ubezpieczeń jest obowiązkowa dla pracodawców rozliczających 
składki za więcej niż 5 osób;

■■ w formie papierowej:
–	na	formularzach	dostępnych	w	każdej	jednostce	ZUS	lub
–		na	wydrukach	z	aktualnej	wersji	programu	Płatnik	–	zgłoszenie	rozliczających	w	formie	

papierowej	dotyczy	pracodawców	rozliczających	składki	za	nie	więcej	niż	5	osób.

Wyłącznie	w	uzasadnionych	przypadkach	ZUS	może	upoważnić	płatnika	składek	rozli
czającego	składki	za	więcej	niż	5	osób	(niezależnie	od	formy	ich	zatrudnienia)	do	przekazy
wania	dokumentów	w	formie	dokumentu	pisemnego	według	ustalonego	wzoru	albo	w	formie	
wydruku	lub	na	informatycznych	nośnikach	danych,	z	oprogramowania	Płatnik.
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7.  Obowiązki pracodawcy dotyczące nowo zatrudnionego 
pracownika

7.1.  Oświadczenie do celów obliczania miesięcznej zaliczki  
na podatek dochodowy

Pracodawca	ma	obowiązek	odebrać	od	nowego	pracownika	oświadczenie	PIT2.	Pracownik	
składa	pracodawcy	PIT2	przed	pierwszą	wypłatą	wynagrodzenia	w	roku	podatkowym.	Nie	
ma	 jednak	 takiego	obowiązku,	 jeśli	 stan	 faktyczny	wynikający	 z	oświadczenia	 złożonego	
w	latach	poprzednich	nie	uległ	zmianie.	Złożenie	oświadczenia	PIT2	przez	pracownika	upo
ważnia	pracodawcę	do	obniżenia	mu	miesięcznej	zaliczki	na	podatek	o	1/12	kwoty	zmniej
szającej	podatek.

Pracodawca	będący	płatnikiem	może	dokonywać	zmniejszenia	miesięcznej	zaliczki	tylko	
wówczas,	gdy	we	wskazanym	wyżej	terminie	pracownik	złoży	na	formularzu	PIT2	oświad
czenie,	w	którym	stwierdzi,	że:

■■ nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
■■ nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 

spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
■■ nie osiąga dochodów, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 

ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodów z działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy, z najmu lub dzierżawy,

■■ nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

■■ ten zakład pracy jest właściwy do stosowania omawianego zmniejszenia.
Gdy	płatnik	dysponuje	takim	oświadczeniem	pracownika,	może	pomniejszać	miesięczną	

zaliczkę	o	1/12	kwoty	zmniejszającej	podatek,	tj.	w	2015	r.	o	46,33	zł.

7.2.  Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów

Pracownicze	koszty	uzyskania	przychodów	są	stosowane	do	przychodów	ze	stosunku	pracy	
i	stosunków	pokrewnych	(stosunek	służbowy,	spółdzielczy	stosunek	pracy	oraz	praca	nakład
cza).	W	tym	przypadku	stosujemy	ryczałtowe	koszty	uzyskania	przychodów	jako	wielkości	
stałe	(określone	kwoty).	Koszty	pracownicze	są	limitowane	zarówno	w	okresach	miesięcz
nych,	jak	i	w	okresie	rocznym.	Koszty	te	są	ustalone	w	wysokości	miesięcznej	i	nie	są	przy
pisane	do	wypłat	za	dany	miesiąc.	Dlatego	jeśli	pracownik	otrzyma	w	danym	miesiącu	wy
płatę	 za	 kilka	 miesięcy,	 koszty	 uzyskania	 przychodów	 należy	 stosować	 w	 pojedynczej	
wysokości,	nie	ma	bowiem	podstaw	do	ich	stosowania	w	zwielokrotnionej	wysokości.

Gdy	miejsce	stałego	lub	czasowego	zamieszkania	pracownika	jest	położone	poza	miej
scowością,	w	której	znajduje	się	zakład	pracy,	koszty	uzyskania	przychodów	są	wyższe.	W	ta
kiej	 sytuacji,	 aby	 korzystać	 z	 podwyższonych	 kosztów	 uzyskania	 przychodów,	 pracownik	
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musi	złożyć	pracodawcy	stosowne	oświadczenie.	Najlepiej	odebrać	je	od	pracownika	od	razu	
po	zatrudnieniu.	Dzięki	takiej	informacji	pracodawca	będzie	wiedział,	jakie	koszty	uzyskania	
przychodów	naliczać	nowo	zatrudnionemu	pracownikowi.

Koszty uzyskania przychodu w 2015 r.

Pracownik Kwota miesięczna 
(zł)

Kwota roczna  
(zł)

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 

111,25 1335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, 
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 
nakładczej 

111,25 2002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy 
miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest 
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, 
a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

139,06 1668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, 
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy 
nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania 
pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje 
się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 

139,06 2502,56

7.3. Informacja indywidualna dla pracownika

Pracodawca	ma	obowiązek	w	ciągu	7	dni	od	daty	zawarcia	umowy	o	pracę	poinformować	na	
piśmie	każdego	pracownika	o:

■■ obowiązującej	go	dobowej	i	tygodniowej	normie	czasu	pracy,
■■ częstotliwości	wypłat	wynagrodzenia	za	pracę,
■■ wymiarze	przysługującego	pracownikowi	urlopu	wypoczynkowego,
■■ obowiązującej	pracownika	długości	okresu	wypowiedzenia,
■■ układzie	zbiorowym,	którym	pracownik	jest	objęty.

Jeżeli	pracodawca	nie	ma	obowiązku	wprowadzania	regulaminu	pracy,	w	informacji	dla	
pracownika	określa	dodatkowo	porę	nocną,	miejsce,	termin	i	czas	wypłaty	wynagrodzenia	
oraz	sposób	potwierdzania	przez	pracowników	przybycia	i	obecności	w	pracy	oraz	usprawie
dliwiania	nieobecności	w	pracy	(art.	29	§	3	k.p.).

Przekazanie	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	może	się	odbywać	w	dwojaki	spo
sób.	 Pracodawca	 może	 przekazać	 pracownikom	 taką	 informację	 jedynie	 przez	 pisemne	
wskazanie	odpowiednich	przepisów	prawa	pracy	(art.	29	§	31	k.p.).	Może	również	spełnić	
ten	obowiązek,	informując	pracownika	o	warunkach	zatrudnienia	w	formie	opisowej.	Bar
dziej	zrozumiała	dla	pracownika	będzie	informacja	opisująca	poszczególne	warunki	za
trudnienia.
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Pracodawcom	najwięcej	kłopotów	sprawia	informacja	dotycząca	normy	dobowej	i	tygo
dniowej	czasu	pracy.	Norma	dobowa	czasu	pracy	wynosi	8	godzin,	natomiast	norma	tygo
dniowa	przeciętnie	40	godzin	w	przeciętnie	5dniowym	tygodniu	pracy.	Takie	normy	czasu	
pracy	trzeba	wskazać	każdemu	pracownikowi,	ponieważ	są	one	takie	same	dla	wszystkich	
pracowników.	Wyjątek	dotyczy	pracowników	zatrudnionych	w	ruchu	ciągłym.	Dla	tych	pra
cowników	tygodniowa	norma	czasu	pracy	wynosi	przeciętnie	do	43	godzin.

Przykład
Pracodawca zatrudnił pracownika na 1/2 etatu. W informacji o warunkach zatrudnienia wska-
zał mu, że norma dobowa wynosi 8 godzin, a norma tygodniowa przeciętnie 40 godzin w 5-dnio-
wym tygodniu pracy. Takie określenie norm czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia 
jest prawidłowe. Pracowników niepełnoetatowych obowiązują bowiem takie same normy czasu 
pracy, jak pracowników pełnoetatowych. Pracownicy niepełnoetatowi mają tylko inne wymiary 
czasu pracy niż pracownicy zatrudnieni na pełny etat. Dla niepełnoetatowych pracą w godzinach 
nadliczbowych, czyli pracą przekraczającą normy czasu pracy, będzie praca powyżej 8 godzin 
na dobę i powyżej przeciętnie 40 godzin na tydzień.

W	 przypadku	 pracowników	 zatrudnionych	 w	 równoważnym	 systemie	 czasu	 pracy	 lub	
w	 innym	systemie,	który	dopuszcza	pracę	powyżej	8	godzin	na	dobę,	która	nie	powoduje	
przekroczenia	 normy	 dobowej	 czasu	 pracy,	 w	 informacji	 o	 warunkach	 zatrudnienia	 przy	
określeniu	dobowej	normy	czasu	pracy	można	dokonać	następującego	zapisu:	„norma	dobo
wa	czasu	pracy	wynosi	8	godzin,	ale	dobowy	wymiar	czasu	pracy	może	być	w	niektóre	dni	
wydłużony	do	12	godzin”.

Kłopoty	sprawia	pracodawcom	również	prawidłowe	wskazanie	w	informacji	o	warunkach	
zatrudnienia	wymiaru	urlopu	wypoczynkowego.	Dotyczy	to	szczególnie	sytuacji,	kiedy	pracow
nik	rozpoczyna	pierwszą	pracę	w	życiu.	Taki	pracownik	nabywa	prawo	do	urlopu	wypoczynko
wego	po	upływie	każdego	miesiąca	pracy	w	wymiarze	1,66	dnia,	jeżeli	posiada	wymiar	urlopu	
wynoszący	20	dni.	Natomiast	jeżeli	ma	prawo	do	26	dni,	jego	wymiar	urlopu	za	każdy	miesiąc	
wynosi	2,16	dnia.	Pracownikom	będącym	w	pierwszym	roku	pracy	nie	zaokrąglamy	wymiaru	
urlopu	wypoczynkowego	do	pełnych	dni	kalendarzowych.	Dlatego	takiemu	pracownikowi	trzeba	
podać	w	informacji	o	warunkach	zatrudnienia,	że	przysługuje	mu	urlop	wypoczynkowy	po	prze
pracowaniu	każdego	miesiąca	w	wymiarze	1,66	dnia	(pod	warunkiem	że	wymiar	urlopu	wynosi	
20	dni),	a	od	nowego	roku	ma	prawo	do	20	dni	urlopu	wypoczynkowego.

Większy	 problem	 stanowi	 wskazanie	 długości	 urlopu	 wypoczynkowego	 pracownikom	
zatrudnionym	na	umowy	o	pracę	na	zastępstwo.	W	przypadku	tych	pracowników	nie	wiado
mo	bowiem,	kiedy	zakończą	się	ich	umowy	o	pracę.	Określając	długość	wymiaru	urlopu	
tym	pracownikom,	w	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	należy	przyjąć,	że	będą	za-
trudnieni	do	końca	roku,	w	którym	podjęli	pracę.	Wówczas	należy	wskazać	tym	pracow
nikom	wymiar	urlopu	proporcjonalnego,	jaki	im	będzie	przysługiwał	od	dnia	zatrudnienia	do	
końca	roku	kalendarzowego,	w	którym	podjęli	pracę.
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  Jeżeli pracodawca zatrudni pracownika na zastępstwo w trakcie 
roku kalendarzowego, w informacji o warunkach zatrudnienia należy 
podać, że przysługuje mu urlop proporcjonalny obliczony z wymiaru 
20 lub 26 dni za okres zatrudnienia od podjęcia pracy do końca roku, 
w którym rozpoczął zatrudnienie.

Pracodawcy	mogą	mieć	również	problem	z	podaniem	w	informacji	o	warunkach	zatrud
nienia	długości	okresu	wypowiedzenia,	gdyż	pracownikom	zatrudnionym	na	czas	określony	
na	okres	nieprzekraczający	6	miesięcy	umowa	nie	może	zostać	wypowiedziana.	W	informa
cji	o	warunkach	zatrudnienia	należy	więc	wskazać,	że	umowa	nie	podlega	wypowiedzeniu.	
Tak	 samo	 będzie	 w	 przypadku	 umów	 na	 czas	 określony	 zawartych	 na	 okres	 dłuższy	 niż	
6	miesięcy,	w	których	strony	nie	ustaliły	klauzuli	przewidującej	wypowiedzenie.

Wątpliwości	mogą	również	powstać	w	kwestii	określenia,	czy	pracownik	podlega	układo
wi	zbiorowemu	pracy	w	sytuacji,	gdy	w	zakładzie	takiego	układu	nie	ma.	Pracodawca	nie	ma	
obowiązku	 zawiadamiania	 pracownika	 o	 tym,	 że	 nie	 obejmuje	 go	 żaden	 układ	 zbiorowy.	
Jednak	przekazanie	takiej	informacji	nie	będzie	błędem.

Informację	o	warunkach	zatrudnienia	trzeba	podawać	pracownikom	przy	zawarciu	
każdej	kolejnej	umowy	o	pracę.	Zatem	pracodawca,	który	nieprzerwanie	zatrudnia	pracow
nika	na	podstawie	kolejnych	umów	o	pracę,	musi	mu	za	każdym	razem	po	zawarciu	umowy	
o	pracę	podawać	informację	o	warunkach	zatrudnienia.

Pracodawca	ma	obowiązek	poinformowania	pracownika	na	piśmie	o	zmianie	jego	warun
ków	zatrudnienia.	Powinien	 również	przekazać	 informację	o	objęciu	pracownika	układem	
zbiorowym	pracy,	a	także	o	zmianie	układu	zbiorowego	pracy,	którym	pracownik	jest	objęty.	
Informację	należy	podać	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	upływem	tego	terminu	–	nie	później	niż	do	dnia	rozwiązania	umowy	o	pracę.

Aby	uniknąć	aktualizacji	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	w	przypadku,	gdy	pracow
nik	nabędzie	prawo	do	wyższego	wymiaru	urlopu	wypoczynkowego	lub	dłuższego	okresu	
wypowiedzenia,	można	mu	podać	w	informacji,	od	kiedy	konkretnie	nabędzie	prawo	do	dłuż
szego	okresu	wypowiedzenia	 i	 ile	będzie	on	wynosił	 lub	kiedy	nabędzie	prawo	do	urlopu	
uzupełniającego.

7.4. Zakres obowiązków pracownika

Pracodawca	ma	obowiązek	zapoznać	pracownika	podejmującego	pracę	z	zakresem	jego	obo
wiązków	i	sposobem	wykonywania	pracy	na	danym	stanowisku	oraz	z	jego	podstawowymi	
uprawnieniami	(art.	94	pkt	1	k.p.).	Z	zakresem	obowiązków	pracodawca	powinien	zapoznać	
pracownika	przed	dopuszczeniem	go	do	pracy	na	danym	stanowisku.	Najkorzystniej	dla	pra
codawcy	jest	sporządzić	zakres	obowiązków	dla	pracownika	w	formie	pisemnej.	Nie	ma	jed
nak	przeszkód,	aby	zakres	obowiązków	był	przekazany	pracownikowi	w	formie	ustnej.
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  Do celów dowodowych lepiej sporządzić pracownikowi zakres 
obowiązków w formie pisemnej.

Zakres	obowiązków	pracodawca	sporządza	 jednostronnie,	ale	powinien	być	on	zgodny	
z	rodzajem	pracy	określonym	w	umowie	o	pracę.	Odmowa	podpisania	przez	pracownika	za
kresu	obowiązków	może	stanowić	uzasadnioną	przyczynę	wypowiedzenia	umowy	o	pracę.	
Istnienie	podpisanego	przez	pracownika	zakresu	obowiązków	ma	istotne	znaczenie	przy	roz
wiązywaniu	umowy	o	pracę	lub	w	przypadku	nakładania	na	pracownika	kar	porządkowych,	
jeżeli	pracownik	nie	wykonuje	właściwie	swoich	obowiązków	lub	wcale	ich	nie	wykonuje.

W	tej	samej	firmie	część	pracowników	może	mieć	pisemne	zakresy	obowiązków,	a	część	ustne.

7.5. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy

Pracodawca	powinien	zapoznać	pracownika	z	treścią	regulaminu	pracy	przed	jego	przystą
pieniem	do	pracy	(art.	1043	§	2	k.p.).	Pracownik	powinien	poświadczyć	podpisem	fakt	zapo
znania	się	z	regulaminem	pracy.	Pracodawca,	w	razie	wątpliwości	pracownika	dotyczących	
treści	regulaminu	pracy,	powinien	je	wyjaśnić.

Jeżeli	pracownik	odmówi	zapoznania	się	z	treścią	regulaminu	pracy	i	złożenia	oświadcze
nia	w	tym	zakresie,	pracodawca	może	z	tego	powodu	wypowiedzieć	mu	umowę	o	pracę.

Przepisy	nie	nakazują	pracodawcy	zapoznania	pracownika	z	treścią	regulaminu	wynagra
dzania.	Jednak,	aby	nie	było	wątpliwości,	czy	pracownik	zna	zasady	wynagradzania	obowią
zujące	w	firmie,	w	interesie	pracodawcy	będzie	zapoznanie	pracownika	z	treścią	regulaminu	
wynagradzania.	Również	w	tym	przypadku	warto	odebrać	od	pracownika	oświadczenie,	że	
zapoznał	się	z	regulaminem	wynagradzania.

7.6. Szkolenia wstępne bhp

Pracownik	przed	podjęciem	pracy	powinien	przejść	szkolenie	wstępne	w	zakresie	bhp	i	prze
pisów	przeciwpożarowych.	Pracodawca	nie	może	dopuścić	do	pracy	pracownika,	który	nie	
przejdzie	 takiego	 szkolenia	 (art.	 2373	§	1	k.p.).	Na	 szkolenie	wstępne	kieruje	pracownika	
pracodawca,	 który	 ponosi	 również	 koszty	 tego	 szkolenia.	 Szkolenie	 wstępne	 odbywa	 się	
w	godzinach	pracy	pracownika	(art.	2373	§	3	k.p.).

Wstępne	szkolenie	bhp	może	być	przeprowadzane	przez	pracodawców	lub	na	ich	zlecenie	
przez	jednostki	organizacyjne	prowadzące	działalność	szkoleniową	w	zakresie	bhp.	Progra
my	szkolenia	wstępnego,	określające	szczegółową	tematykę,	formy	realizacji	i	czas	trwania	
szkolenia	dla	poszczególnych	grup	stanowisk	opracowuje	pracodawca	lub	w	porozumieniu	
z	pracodawcą	–	jednostka	organizacyjna	prowadząca	działalność	szkoleniową	w	dziedzinie	
bhp,	na	podstawie	ramowych	programów	szkolenia.	Programy	szkolenia	powinny	być	dosto
sowane	do	rodzajów	i	warunków	prac	wykonywanych	przez	uczestników	szkolenia.

Szkolenie	 wstępne	 obejmuje:	 szkolenie	 wstępne	 ogólne,	 zwane	 instruktażem	 ogólnym	
i	szkolenie	wstępne	na	stanowisku	pracy,	zwane	instruktażem	stanowiskowym.
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Szkolenie wstępne

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem  
do pracy: 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się  
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy 

na określonym stanowisku:

nowo zatrudnieni pracownicy, pracownika zatrudnionego na stanowisku 
robotniczym oraz innym, na którym występuje 
narażenie na działanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

studenci odbywający u pracodawcy praktykę 
studencką,

pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym 
mowa wyżej,

uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu 
praktycznej nauki zawodu.

ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz 
studenta odbywającego praktykę studencką.

Odbycie	instruktażu	ogólnego	oraz	instruktażu	stanowiskowego	pracownik	powinien	potwier
dzić	na	piśmie	w	karcie	szkolenia	wstępnego,	którą	zamieszcza	się	w	części	B	akt	osobowych.

7.7. Informacja o ryzyku zawodowym

Pracodawca	 musi	 poinformować	 nowo	 zatrudnionego	 pracownika	 o	 ryzyku	 zawodowym	
związanym	z	wykonywaną	przez	niego	pracą	oraz	o	zasadach	ochrony	przed	zagrożeniami	
(art.	226	pkt	2	k.p.).	Przez	ryzyko	zawodowe	należy	rozumieć	możliwość	wystąpienia	niepo
żądanych,	związanych	z	wykonywaną	pracą	zdarzeń,	tj.	w	szczególności	niekorzystnych	skut
ków	zdrowotnych	będących	wynikiem	zagrożeń	zawodowych	występujących	w	środowisku	
pracy	lub	zagrożeń	związanych	ze	sposobem	wykonywania	pracy.

Pracownik	powinien	zostać	przede	wszystkim	poinformowany	o:
■■ rodzajach	czynników	szkodliwych	dla	zdrowia	oraz	o	innych	uciążliwościach	i	niebezpie

czeństwach	występujących	w	środowisku	pracy,
■■ wypadkach	przy	pracy	i	chorobach	zawodowych,	jakie	miały	miejsce	na	danym	lub	po

dobnym	stanowisku	pracy,
■■ przyczynach	i	skutkach	tych	zdarzeń,
■■ środkach	zapobiegających	zagrożeniom,	w	tym	w	szczególności	o	sposobach	stosowania	

środków	ochrony	indywidualnej	i	zbiorowej.
Obowiązek	poinformowania	pracowników	o	ryzyku	zawodowym	dotyczy	każdego	pracow

nika,	niezależnie	od	rodzaju	zajmowanego	stanowiska	(wyrok	SN	z	2	października	2002	r.,	
II	SA/Wr	319/00,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).	Informacja	o	ryzyku	zawodowym	powinna	
być	przekazywana	pracownikom	nie	tylko	przed	podjęciem	pracy,	ale	w	każdym	przypadku	
zmian,	pojawienia	się	nowych	zagrożeń	oraz	w	razie	zwiększenia	prawdopodobieństwa	nieko
rzystnego	oddziaływania	warunków	pracy	na	bezpieczeństwo	i	zdrowie	pracowników.

Informacja	o	ryzyku	zawodowym	powinna	być	przekazana	pracownikowi	w	dowolny	spo
sób.	Najczęściej	w	praktyce	przekazuje	się	ją	każdemu	pracownikowi	na	piśmie.	Wówczas	
podpisaną	przez	pracownika	informację	o	ryzyku	zawodowym	można	zamieścić	w	części	B	
akt	osobowych.
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7.8. Oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich

Pracownik	wychowujący	dziecko	do	4	 lat,	który	podejmuje	nową	pracę	 i	chce	korzystać	
z	przysługujących	mu	uprawnień	rodzicielskich,	powinien	poinformować	o	tym	pracodaw
cę.	Pracownik,	który	wychowuje	dziecko	do	4.	 roku	życia,	nie	musi	bowiem	bez	swojej	
zgody:

■■ pracować	ponad	8	godzin	na	dobę	w	systemie	 równoważnego	czasu	pracy,	przy	pracy	
w	ruchu	ciągłym,	w	systemie	skróconego	tygodnia	pracy,	w	systemie	weekendowym	cza
su	pracy,

■■ pracować	w	godzinach	nadliczbowych,
■■ pracować	w	porze	nocnej,
■■ odbywać	delegacji	poza	stałe	miejsce	pracy,
■■ pracować	w	systemie	przerywanego	czasu	pracy.

Pracownik	może	zatem	złożyć	oświadczenie,	że	nie	będzie	korzystał	ze	swoich	uprawnień	
wynikających	z	tytułu	sprawowania	opieki	nad	dzieckiem	do	lat	4	i	wówczas	pracodawca	nie	
musi	uzyskiwać	od	niego	zgody	na	prace,	o	których	mowa	wyżej.	Pracownik	może	również	
skorzystać	z	części	swoich	uprawnień	i	np.	wyrazić	zgodę	tylko	na	wykonywanie	pracy	w	go
dzinach	nadliczbowych,	a	nie	zgadzać	się	na	pozostałe	przypadki	utrudniające	mu	opiekę	nad	
dzieckiem.

Jeśli	obydwoje	rodzice/opiekunowie	dziecka	są	zatrudnieni	na	podstawie	stosunku	pracy,	
z	uprawnień	rodzicielskich	może	korzystać	tylko	jedno	z	nich	(art.	1891	k.p.).	W	takim	przy
padku	jedno	z	rodziców/opiekunów	składa	swojemu	pracodawcy	oświadczenie	o	zamiarze	
korzystania	z	tych	uprawnień,	natomiast	drugi	rodzic/opiekun	składa	swojemu	pracodawcy	
oświadczenie	o	braku	zamiaru	korzystania	z	tych	uprawnień.

7.9. Zgoda pracownika na wypłatę wynagrodzenia na konto

Układ	zbiorowy	pracy,	regulamin	pracy	lub	pisemna	informacja	o	warunkach	zatrudnienia	
określają	miejsce,	termin	i	czas	wypłaty	wynagrodzenia.	Obowiązek	wypłaty	wynagrodzenia	
może	być	spełniony	w	inny	sposób	niż	do	rąk	pracownika	tylko	wówczas,	gdy	takie	postano
wienie	zawiera	układ	zbiorowy	pracy	lub	pracownik	wyrazi	na	to	zgodę	na	piśmie	(art.	86	§	3	
k.p.).	Pracodawca,	który	chce	wypłacać	pracownikowi	wynagrodzenie	na	konto,	jeżeli	nie	ma	
takich	zapisów	w	układzie	zbiorowym	pracy,	powinien	odebrać	od	niego	pisemną	zgodę	na	
przelewanie	wynagrodzenia	na	konto	w	banku.	Takie	oświadczenie	pracownika	powinno	za
wierać	nazwę	banku,	numer	konta	i	własnoręczny	podpis	pracownika.

7.10. Umowa o zakazie konkurencji

Jedną	z	form	zabezpieczenia	pracodawcy	przed	niepożądanymi	działaniami	pracownika	jest	
umowa	o	zakazie	konkurencji.	Decyzję	o	zawarciu	z	pracownikiem	takiej	umowy	najlepiej	
podjąć	na	początku	zatrudnienia.	Dotyczy	to	zarówno	umowy	o	zakazie	konkurencji	na	czas	
trwania	stosunku	pracy,	jak	i	po	zakończeniu	stosunku	pracy.
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7.10.1.  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowę	o	zakazie	konkurencji	można	zawrzeć	na	czas	trwania	umowy	o	pracę	oraz	na	okres	
po	zakończeniu	stosunku	pracy.	Umowa	taka	powinna	być	sformułowana	odrębnie	od	umowy	
o	pracę.

Umowę	dotyczącą	zakazu	konkurencji	można	podpisać	zarówno	w	momencie	nawiązania	
stosunku	pracy,	jak	i	w	trakcie	jego	trwania.	Zgodnie	z	orzecznictwem	Sądu	Najwyższego,	
odmowa	podpisania	przez	pracownika	umowy	o	zakazie	prowadzenia	działalności	konkuren
cyjnej,	jeżeli	jest	ona	zgodna	z	przepisami	Kodeksu	pracy,	stanowi	przyczynę	wypowiedze
nia	umowy	o	pracę	(wyrok	z	3	listopada	1997	r.,	I	PKN	333/97,	OSNP	1998/17/499).

Umowę	o	zakazie	konkurencji	na	czas	trwania	stosunku	pracy	można	w	zasadzie	zawrzeć	
z	każdym	pracownikiem.	Umowa	ta	nie	powoduje	obowiązku	wypłaty	odszkodowania	pra
cownikowi	za	jej	przestrzeganie.	Umowa	o	zakazie	konkurencji	zabrania	pracownikowi	pro
wadzenia	działalności	konkurencyjnej	względem	pracodawcy	oraz	świadczenia	pracy	w	ra
mach	stosunku	pracy,	ale	także	na	innej	podstawie	na	rzecz	podmiotu,	który	prowadzi	taką	
działalność	(art.	1011	§	1	k.p.).	Co	stanowi	w	danym	przypadku	działalność	konkurencyjną,	
powinna	określać	sama	umowa.

Jednak	nawet	niezawarcie	z	pracownikiem	takiej	umowy	nakłada	na	niego	obowiązek	za
chowania	w	tajemnicy	informacji,	których	ujawnienie	mogłoby	narazić	pracodawcę	na	szkodę.

W	przypadku	naruszenia	zakazu	konkurencji	w	 trakcie	 trwania	stosunku	pracy,	praco
dawca,	oprócz	rozwiązania	z	pracownikiem	umowy	o	pracę,	może	żądać	od	niego	odszkodo
wania	(art.	1011	§	2	k.p.).	W	zależności	od	winy	pracownika	oraz	rozmiarów	wyrządzonej	
szkody	pracodawca	może	za	złamanie	zakazu	konkurencji	zwolnić	pracownika	za	wypowie
dzeniem	lub	dyscyplinarnie.

Natomiast	w	przypadku	dochodzenia	odszkodowania	z	tego	tytułu	odpowiedzialność	pra
cownika	jest	ograniczona	do	jego	3miesięcznego	wynagrodzenia	przysługującego	w	chwili	
wyrządzenia	szkody.	Pracodawca	może	ubiegać	się	o	swoje	roszczenie	przed	sądem	pracy.	
W	takim	przypadku	ciężar	dowodu	spoczywa	na	pracodawcy.

7.10.2.  Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu umowy o pracę

Zakaz	konkurencji	może	również	obejmować	okres	po	zakończeniu	stosunku	pracy.	W	takiej	
sytuacji	 może	 on	 być	 zawarty	 jedynie	 z	 pracownikiem,	 który	 miał	 dostęp	 do	 szczególnie	
ważnych	informacji,	których	ujawnienie	mogłoby	narazić	pracodawcę	na	szkodę	(art.	1012	§	1	
k.p.).	Taka	możliwość	będzie	więc	najczęściej	dotyczyła	pracowników	zarządzających	zakła
dem	pracy.

Przykład
Pracownik był zatrudniony w firmie na stanowisku dyrektora finansowego. W trakcie trwania 
umowy pracodawca przedstawił mu do podpisu umowę o zakazie konkurencji obejmującą 
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okres po zakończeniu stosunku pracy. Pracownik odmówił jej podpisania, twierdząc, że w jego 
przypadku nie można zawrzeć takiego zakazu po zakończeniu umowy. Postępowanie pracow-
nika jest błędne, ponieważ jako zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego ma dostęp do 
informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na straty.

Umowa	o	zakazie	konkurencji	zawierana	na	okres	po	ustaniu	stosunku	pracy	musi	okre
ślać	odszkodowanie	dla	pracownika	z	tego	tytułu.	Jego	minimalna	wysokość	jest	równa	25%	
wynagrodzenia	 otrzymanego	 przez	 pracownika	 przed	 ustaniem	 stosunku	 pracy	 za	 okres	
trwania	umowy	o	zakazie	konkurencji.

Odszkodowanie	 to	może	być	płacone	w	częściach	 lub	 jednorazowo.	Jeżeli	pracodawca	
w	 umowie	 o	 zakazie	 konkurencji	 nie	 ustalił	 odszkodowania	 należnego	 pracownikowi,	 nie	
powoduje	to	jej	nieważności.	W	takim	przypadku	pracownik	ma	prawo	do	minimalnego	od
szkodowania	 przewidzianego	 w	 Kodeksie	 pracy	 (wyrok	 SN	 z	 17	 grudnia	 2001	 r.,	 I	 PKN	
742/00,	OSNP	2003/24/588).

Pracodawca	powinien	wiedzieć,	że	niewypłacanie	pracownikowi	odszkodowania	nie	po
woduje	rozwiązania	umowy.	W	takim	przypadku	pracownik	ma	prawo	wystąpić	o	odszkodo
wanie	do	sądu	pracy	(uchwała	SN	z	11	kwietnia	2001	r.	III	ZP	7/01,	OSNP	2002/7/155).

Z	obowiązku	wypłaty	odszkodowania	pracodawca	nie	może	się	zwolnić	przez	jednostron
ne	oświadczenie	woli.	Dokonanie	zmiany	wysokości	odszkodowania	lub	rozwiązanie	umowy	
o	zakazie	konkurencji	jest	dopuszczalne	w	drodze	porozumienia	stron.

W	przypadku	naruszenia	przez	pracownika	zakazu	konkurencji	po	ustaniu	stosunku	pra
cy	pracodawca	ma	możliwość	dochodzenia	odszkodowania.	W	tej	sytuacji	zastosowanie	mają	
przepisy	Kodeksu	cywilnego,	które	pozwalają	pracodawcy	na	dochodzenie	odszkodowania	
do	pełnej	wysokości	wyrządzonej	szkody.

7.11.  Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone  
mienie

Zatrudniając	nowego	pracownika	i	powierzając	mu	swoje	mienie,	pracodawca	może	zawrzeć	
z	nim	umowę	o	odpowiedzialności	za	powierzone	mienie.

Za	szkodę	w	powierzonym	mieniu	pracownik	odpowiada	w	pełnej	wysokości,	czyli	za
równo	za	rzeczywistą	szkodę,	jak	i	utracone	korzyści.	Kodeks	pracy	nie	wymienia	wyczerpu
jąco	mienia,	które	może	zostać	pracownikowi	powierzone.	Określa	 tylko	przykładowo,	że	
powierzeniu	podlegają:

■■ pieniądze,	papiery	wartościowe	lub	kosztowności,
■■ narzędzia	i	instrumenty	lub	podobne	przedmioty,	a	także	środki	ochrony	indywidualnej	

oraz	odzież	i	obuwie	robocze.
Aby	pracownik	ponosił	odpowiedzialność	materialną	za	mienie	powierzone,	konieczne	

jest	powierzenie	mu	mienia	w	prawidłowy	sposób,	czyli	w	okolicznościach	umożliwiających	
pracownikowi	zwrot	albo	wyliczenie	się	z	niego.
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Prawidłowe	powierzenie	mienia	powinno	odbywać	się	na	podstawie	inwentaryzacji	zdaw
czoodbiorczej	 zakończonej	 sporządzeniem	 protokołu,	 w	 którym	 wymienione	 jest	 mienie,	
z	którego	pracownik	będzie	się	musiał	wyliczyć	lub	które	będzie	musiał	zwrócić.	Inwentary
zacja	nie	jest	wymagana,	jeżeli	nie	jest	to	celowe	ze	względu	na	ilość	lub	rodzaj	mienia.

7.12.  Wydanie pracownikowi środków indywidualnej ochrony 
oraz odzieży i obuwia roboczego

Do	obowiązków	pracodawcy	należy	wydanie	pracownikowi	środków	ochrony	indywidualnej	
oraz	odzieży	i	obuwia	roboczego,	jeżeli	wymagają	tego	przepisy	bhp.	Dotyczy	to	również	
nowo	zatrudnionego	pracownika.	W	związku	z	tym	pracodawca	powinien	prowadzić	dla	każ
dego	pracownika	kartę	ewidencji	odzieży	i	obuwia	roboczego	oraz	środków	ochrony	indywi
dualnej,	a	 także	wypłaty	ekwiwalentu	pieniężnego	za	używanie	odzieży	własnej	 i	obuwia	
oraz	ich	pranie	i	konserwację.	Nieprowadzenie	takiej	dokumentacji	lub	brak	poświadczenia	
pracowników,	 że	 otrzymali	 odzież	 i	 obuwie	 robocze	 oraz	 środki	 ochrony	 indywidualnej,	
może	sugerować,	że	pracodawca	nie	spełnił	tego	wymogu	bhp.	Pracodawcy	grozi	za	to	kara	
grzywny	w	wysokości	od	1	tys.	do	30	tys.	zł.

7.13. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Zatrudniając	pracownika,	pracodawca	ma	bezwzględny	obowiązek	założenia	i	prowadzenia	
dla	niego	ewidencji	czasu	pracy.	Prowadzi	się	 ją	w	formie	kart	ewidencji	czasu	pracy,	np.	
miesięcznych	lub	rocznych.	Imienna	karta	ewidencji	czasu	pracy	pracownika	powinna	umoż
liwić	rejestrowanie	godzin	pracy	w	poszczególnych	dobach:

■■ w	niedziele	i	święta,
■■ w	porze	nocnej,
■■ w	 godzinach	 nadliczbowych	 oraz	 w	 dni	 wolne	 od	 pracy	 wynikające	 z	 rozkładu	 czasu	

pracy	w	przeciętnie	5dniowym	tygodniu	pracy.
Ponadto	należy	w	niej	rejestrować	dyżury,	urlopy,	zwolnienia	od	pracy	oraz	inne	usprawiedli

wione	i	nieusprawiedliwione	nieobecności	w	pracy.	W	stosunku	do	pracowników	młodocianych	
pracodawca	uwzględnia	w	ewidencji	także	czas	ich	pracy	przy	pracach	wzbronionych	młodocia
nym,	których	wykonywanie	jest	dozwolone	w	celu	odbycia	przez	nich	przygotowania	zawodowego.

Do	karty	 ewidencji	 czasu	pracy	pracodawca	dołącza	wnioski	pracownika	o	udzielenie	
czasu	wolnego	w	zamian	za	czas	przepracowany	w	godzinach	nadliczbowych.

7.14. Lista płac

Pracodawca	zakłada	i	prowadzi	odrębnie	dla	każdego	pracownika	imienną	kartę	(listę)	wy
płacanego	wynagrodzenia	za	pracę	 i	 innych	świadczeń	związanych	z	pracą.	Na	 liście	płac	
powinien	więc	uwzględnić	nowego	pracownika.

Na	listach	płac	pracodawca	musi	wskazać	wszystkie	składniki	wynagrodzenia	przysługu
jące	pracownikowi	do	wypłaty	w	danym	miesiącu	(wynagrodzenie	zasadnicze,	wynagrodze
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nie	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych,	dodatek	za	pracę	w	porze	nocnej,	premię,	wynagro
dzenie	urlopowe	itd.).

W	przypadku	gdy	pracodawca	wypłaca	wynagrodzenia	dla	pracowników	przelewami	na	
ich	 indywidualne	konta	bankowe,	nie	musi	żądać	od	pracowników	podpisywania	 list	płac.	
Potwierdzenie	przelewu	wynagrodzenia	widoczne	na	koncie	pracodawcy	 jest	wystarczają
cym	dowodem	w	tym	zakresie.

Jeżeli	jednak	pracodawca	wypłaca	pracownikom	wynagrodzenia	„do	ręki”,	to	każdorazo
wo	musi	żądać	od	pracownika	potwierdzenia	tego	faktu	podpisem	na	liście	płac.

II. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ Z PRACOWNIKAMI

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	powoduje	zakończenie	stosunku	pracy	łączącego	pracodawcę	
z	pracownikiem.	Może	ono	nastąpić	z	mocy	samego	prawa,	na	podstawie	porozumienia	stron,	
za	wypowiedzeniem	lub	bez	wypowiedzenia.	Niedopełnienie	formalności	w	zakresie	rozwią
zania	umowy	o	pracę	może	skutkować	przywróceniem	pracownika	do	pracy	przez	sąd	pracy	
lub	przyznaniem	mu	odszkodowania.

Pewne	kategorie	pracowników	podlegają	szczególnej	ochronie	przed	wypowiedzeniem	
lub	 rozwiązaniem	stosunku	pracy	przez	pracodawcę,	np.	pracownice	w	ciąży,	pracownicy	
w	wieku	przedemerytalnym,	członkowie	organizacji	związkowych	wskazani	jako	podlegają
cy	 ochronie	 przed	 zwolnieniem	 z	 pracy.	 Takich	 ograniczeń	 nie	 ma	 natomiast	 pracownik,	
który	zawsze	może	wypowiedzieć	umowę	pracodawcy.

1. Upływ okresu umowy o pracę

Terminowe	umowy	o	pracę	(na	czas	określony,	na	okres	próbny,	na	zastępstwo,	na	czas	wy
konania	określonej	pracy)	rozwiązują	się	z	mocy	prawa	w	dniu	określonym	w	tej	umowie	
jako	 termin	 zakończenia	 jej	 obowiązywania	 (art.	 30	 §	 1	 pkt	 4,	 dalej:	 k.p.).	 Przykładowo,	
w	przypadku	umowy	na	czas	określony	będzie	 to	data	wskazana	w	tej	umowie	lub	upływ	
okresu,	na	jaki	została	zawarta.	Przy	umowie	na	zastępstwo	będzie	to	powrót	do	pracy	zastę
powanego	pracownika.	Strony	stosunku	pracy	nie	muszą	zatem	składać	żadnych	dodatko
wych	oświadczeń	potwierdzających	rozwiązanie	takiej	umowy	o	pracę.	Dzieje	się	to	z	mocy	
prawa	i	jedynym	obowiązkiem	pracodawcy	jest	rozliczenie	się	z	pracownikiem	i	wydanie	mu	
świadectwa	pracy	potwierdzającego	okres	zatrudnienia.

2. Porozumienie stron

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	za	porozumieniem	stron	jest	możliwe	w	każdym	czasie	i	w	do
godnym	dla	 stron	umowy	 terminie.	Nie	ma	przy	 tym	znaczenia,	czy	pracownik	pozostaje	
w	 tym	 czasie	 na	 urlopie	 wypoczynkowym,	 zwolnieniu	 chorobowym,	 czy	 jest	 nieobecny	
w	 pracy	 z	 powodu	 innej	 usprawiedliwionej	 przyczyny.	 Decydujące	 znaczenie	 ma	 zatem	
w	tym	przypadku	wola	stron	stosunku	pracy.
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Przykład
Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 7 do 17 kwietnia 2015 r. W trakcie urlopu 
znalazł bardziej korzystną ofertę pracy i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej został 
pozytywnie zaopiniowany jako kandydat do pracy u nowego pracodawcy, począwszy 
od 14 kwietnia 2015 r. W związku z tym 13 kwietnia 2015 r. pracownik zwrócił się do dotychcza-
sowego pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, pra-
codawca przychylił się do wniosku pracownika. Za pozostałą niewykorzystaną część urlopu 
wypłacono mu ekwiwalent pieniężny. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Nie	ma	również	przeszkód	prawnych,	aby	do	takiego	rozwiązania	doszło	w	trakcie	trwa
jącego	 okresu	 wypowiedzenia	 umowy	 pracownika.	 Nie	 ma	 przy	 tym	 znaczenia,	 która	 ze	
stron	stosunku	pracy	wypowiedziała	umowę	oraz	jakiej	długości	obowiązywał	okres	wypo
wiedzenia.	Również	w	tym	przypadku	decydująca	będzie	wola	stron	stosunku	pracy.

Przykład
Pracodawca firmy kurierskiej wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem 
2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który miał upłynąć 25 kwietnia 2015 r. Pra cownik,  
w związku z potrzebą pilnego wyjazdu, złożył pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy 
o pracę za porozumieniem stron z datą 24 kwietnia 2015 r. Pracodawca przychylił się do wnios-
ku pracownika i 24 kwietnia br. wydano mu świadectwo pracy, w którym jako podstawę po-
dano rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.). Takie postę-
powanie jest prawidłowe.

Warto	zwrócić	uwagę,	że	zawarcie	porozumienia	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	nie	bę
dzie	przedłużać	ustawowych	okresów	wypowiedzenia.	Jeżeli	upływ	ustawowego	okresu	wy
powiedzenia,	biegnącego	w	związku	z	prawidłowo	złożonym	wypowiedzeniem,	przypada	na	
określony	dzień,	to	zawarcie	porozumienia	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	na	zasadach	poro
zumienia	stron	w	dniu	przypadającym	po	tej	dacie	nie	przedłuży	zakończonego	okresu	wy
powiedzenia	i	nie	będzie	wywoływać	żadnych	skutków	prawnych.

Przykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę 7 kwietnia 2015 r. Pracownika obo-
wiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin zakończenia stosunku pracy i rozwiązania umo-
wy przypadł zatem na 25 kwietnia 2015 r. (sobota). W związku z tym, że zakład nie wykonuje 
pracy w sobotę, pracodawca skierował do pracownika pismo z informacją, że umowa o pracę 
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rozwiąże się 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) na zasadzie porozumienia stron. W takim 
przypadku do rozwiązania umowy dojdzie jednak w sobotę 25 kwietnia 2015 r., tj. z upływem 
terminu wypowiedzenia umowy. Dla skutecznego przeniesienia terminu rozwiązania umowy 
na 27 kwietnia 2015 r. pracodawca powinien bowiem w pierwszej kolejności wycofać złożone 
wypowiedzenie umowy i uzyskać na to zgodę pracownika. Następnie powinien uzyskać kolej-
ną zgodę pracownika na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 27 kwietnia 
2015 r. 

Jeżeli	pracownik	składa	prośbę	o	rozwiązanie	umowy	za	porozumieniem	stron	w	konkret
nym	dniu,	pracodawca	może	przychylić	się	do	takiej	prośby	bądź	odmówić.	Gdy	pracodawca	
wyrazi	zgodę	na	porozumienie	stron,	wskazując	 jednak	 inną	datę	 rozwiązania	umowy	niż	
zaproponowana	przez	pracownika,	to	aby	doszło	do	rozwiązania	umowy	za	porozumieniem,	
pracownik	będzie	musiał	wyrazić	zgodę	na	zaproponowany	przez	pracodawcę	nowy	termin	
rozwiązania	umowy.

Przykład
Pracownik złożył pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 
22 kwietnia 2015 r. Pracodawca dokonał na piśmie następującej adnotacji: „zgoda w dniu 
24 kwietnia 2015 r.” i przekazał pismo do zakładowego działu kadr. 24 kwietnia br. pracownikowi 
wystawiono świadectwo pracy z terminem rozwiązania umowy na ten dzień w trybie porozu-
mienia stron. Takie postępowanie pracodawcy nie było prawidłowe, ponieważ nie doszło do roz-
wiązania umowy o pracę. Dla skutecznego rozwiązania umowy w tym dniu adnotacji na tym 
piśmie musiałby również dokonać pracownik, wyrażając zgodę na rozwiązanie umowy o pracę 
24 kwietnia 2015 r. W przeciwnym razie do rozwiązania umowy nie dochodzi ani 22, ani 
24 kwietnia 2015 r., a stosunek pracy pracownika trwa nadal.

Zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	nie	ma	ustalonego	maksymalnego	okresu	od	za
warcia	porozumienia	–	w	zakresie	rozwiązania	umowy	o	pracę	za	porozumieniem	stron	–	do	
tego	rozwiązania.	Teoretycznie	okres	ten	może	być	długi	(nawet	kilkumiesięczny)	i	nie	bę
dzie	to	sprzeczne	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	pracy.	Jeżeli	tylko	jest	taka	wola	stron,	
to	mogą	one	w	zawartym	porozumieniu	wskazać	nawet	dość	odległy	termin,	w	którym	chcą,	
aby	łącząca	ich	umowa	o	pracę	się	rozwiązała.

Przepisy	prawa	pracy	nie	przewidują	żadnej	szczególnej	formy	rozwiązania	umowy	o	pra
cę	za	porozumieniem	stron.	Do	takiego	rozwiązania	dojdzie	zatem	nawet	w	przypadku	ustne
go	porozumienia	pracodawcy	z	pracownikiem	w	tym	zakresie.	Warto	jednak,	aby	w	celach	
dowodowych	 takie	 rozwiązanie	było	potwierdzone	na	piśmie.	Może	być	ono	 sporządzone	
odręcznie	przez	pracownika	i	nie	musi	zawierać	żadnych	szczególnych	elementów,	uzasad
nień	ani	pouczeń.	Wystarczy,	że	wynika	z	niego	wola	strony	stosunku	pracy	do	rozwiązania	
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umowy	o	pracę	za	porozumieniem	stron	w	konkretnie	wskazanym	dniu.	Pracodawca	może	
również	wspólnie	z	pracownikiem	spisać	porozumienie	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron

 .................................................
                                                                                                                                                                                 (miejscowość i data)

..........................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)  

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Na podstawie wspólnego porozumienia pracodawcy i pracownika strony postanowiły rozwią-
zać umowę o pracę z dnia ........................... z dniem .............................................. 
Rozwiązanie następuje w trybie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy – na mocy porozumienia stron. 
Pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy przysługuje odprawa w wysokości 1-mie-
sięcznego wynagrodzenia.

   ............................................................................... 
    (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej  
   pracodawcę albo osoby  upoważnionej  
   do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 
...................................................... 
          (podpis pracownika)

 2.1.  Cofnięcie oświadczenia o chęci rozwiązania umowy  
za porozumieniem stron

W	 praktyce	 zdarzają	 się	 sytuacje,	 w	 których	 jedna	 ze	 stron	 stosunku	 pracy	 po	 złożonym	
wniosku	o	rozwiązanie	umowy	za	porozumieniem	stron	chce	się	z	niego	wycofać.	Obowią
zujące	przepisy	prawa	pracy	nie	regulują	tej	kwestii,	dlatego	na	podstawie	art.	300	k.p.	należy	
się	w	tym	przypadku	posiłkować	odpowiednimi	regulacjami	Kodeksu	cywilnego.

Zgodnie	z	nimi,	cofnięcie	wniosku	o	rozwiązanie	umowy	za	porozumieniem	stron	jest	
skuteczne	bez	zgody	drugiej	strony	(czyli	osoby,	do	której	zostało	skierowane),	jeżeli	dotarło	
do	niej	jednocześnie	z	tym	wnioskiem	lub	wcześniej	niż	ten	wniosek	w	taki	sposób,	że	adre
sat	mógł	się	zapoznać	z	 jego	treścią.	Możliwość	cofnięcia	wniosku	o	rozwiązanie	umowy	
w	tym	trybie	mają	zarówno	pracodawca,	jak	i	pracownik.

Przykład
Pracownik zakładu produkcyjnego złożył 11 maja 2015 r. na dziennik podawczy w sekretariacie 
pismo zawierające wniosek o rozwiązanie z nim umowy o pracę za porozumieniem stron z datą 
18 maja 2015 r. Pracodawca z powodu prywatnego wyjazdu nie był obecny w tym dniu w zakła-
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dzie – wrócił dopiero 14 maja 2015 r. W tym też dniu (14 maja br.) pracownik rozmyślił się i złożył 
pracodawcy pismo wycofujące wniosek o rozwiązanie z nim umowy za porozumieniem stron. 
Takie oświadczenie woli pracownika będzie skuteczne, gdyż dotrze do pracodawcy w tym sa-
mym dniu, co wniosek o rozwiązanie umowy. Pracodawca nie będzie zatem mógł odrzucić wy-
cofania przez pracownika tego wniosku i rozwiązać z nim umowy, przychylając się do tego wnio-
sku. Gdyby jednak pracownik złożył pismo o wycofaniu wniosku o rozwiązanie umowy dopiero 
15 maja br., to jego uwzględnienie zależałoby od decyzji pracodawcy.

Posiłkowanie	się	przepisami	Kodeksu	cywilnego	jest	konieczne	również	w	zakresie	tzw.	
wad	oświadczenia	woli,	tj.	w	sytuacji,	gdy	rozwiązanie	umowy	za	porozumieniem	stron	na
stąpiło	pod	wpływem	błędu,	groźby	bezprawnej	albo	w	stanie	wyłączającym	świadomość	lub	
swobodne	wyrażenie	woli	(art.	82–87	k.c.).	W	takim	przypadku	pracownik	lub	pracodawca	
może	uchylić	się	od	zawarcia	porozumienia	stron.	Jednak	sprawę	każdorazowo	musi	ocenić	
sąd	na	podstawie	okoliczności	danego	przypadku.	Z	orzecznictwa	Sądu	Najwyższego	wyni
ka	jednak,	że	okolicznościami,	które	nie	mogą	być	uznane	za	wystarczające	do	uchylenia	się	
od	skutków	oświadczenia	woli	o	rozwiązaniu	umowy,	nie	może	być	np.	stres	związany	z	pod
pisywaniem	porozumienia	(wyrok	SN	z	5	grudnia	2002	r.,	I	PKN	582/01,	patrz:	www.eks
pert3.inforlex.pl)	czy	brak	świadomości	o	wszystkich	na	stępstwach	 takiego	porozumienia,	
np.	w	zakresie	prawa	do	zasiłku	dla	bezrobotnych.	Taką	podstawę	może	natomiast	stanowić	
naganne	zachowanie	pracodawcy,	polegające	np.	na	straszeniu	pracownika	zwolnieniem	dys
cyplinarnym,	gdy	ten	nie	podpisze	porozumienia	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	(wyrok	SN	
z	4	marca	2004	r.,	 I	PK	435/03,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl,	wyrok	SN	z	22	stycznia	
2004	r.,	I	PK	199/03,	OSNP	2004/22/384).

Natomiast	pracodawca	powinien	zgodzić	się	na	wniosek	pracownicy	dotyczący	cofnięcia	
zgody	na	porozumienie	stron,	jeżeli	podpisując	takie	rozwiązanie	umowy	nie	miała	ona	świa
domości,	że	jest	w	ciąży.

3.  Rozwiązanie umowy przez pracodawcę 
za wypowiedzeniem

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	za	wypowiedzeniem	jest	o	wiele	bardziej	sformalizowane	niż	
porozumienie	 stron.	Ustawodawca	wskazał	 zarówno	 formę,	w	 jakiej	ma	ono	nastąpić,	 jak	
i	niezbędne	elementy,	które	muszą	się	znaleźć	w	piśmie	wypowiadającym	umowę.	Pewne	
różnice	występują	również	w	zależności	od	rodzaju	umowy,	jaka	ma	być	wypowiadana.

3.1. Forma wypowiedzenia i sposób doręczenia

Bez	względu	na	to,	czy	umowę	o	pracę	wypowiada	pracownik	czy	pracodawca,	obowiązuje	
pisemna	forma	tej	czynności.	Nie	ma	przy	tym	znaczenia,	jakiego	rodzaju	umowa	o	pracę	
podlega	wypowiedzeniu	(na	czas	określony,	nieokreślony,	na	zastępstwo	itd.).	Forma	pisem
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na	nie	została	 jednak	zastrzeżona	przez	ustawodawcę	pod	 rygorem	nieważności.	Mimo	 to	
brak	odpowiedniej	formy	wypowiedzenia	może	zostać	zakwestionowany	przez	jedną	ze	stron	
stosunku	pracy	przed	sądem	pracy.	W	takim	przypadku	wypowiedzenie	będzie	ważne,	ale	
można	domagać	się	odszkodowania	za	niezgodne	z	prawem	wypowiedzenie	umowy	o	pracę.	
Ponadto	niezachowanie	odpowiedniej	formy	wypowiedzenia	przez	pracodawcę	może	zostać	
potraktowane	jako	wykroczenie	przeciwko	prawom	pracowniczym.

W	praktyce	powstaje	problem	związany	z	możliwością	dokonania	wypowiedzenia	umowy	za	
pośrednictwem	faksu,	poczty	elektronicznej	lub	innego	środka	komunikacji	elektronicznej.	Stano
wisko	ekspertów	i	sądów	pracy	jest	jednak	w	tym	zakresie	dość	zbieżne	i	każdorazowo	wskazuje	
na	skuteczność	takiego	wypowiedzenia	umowy	(np.	wyrok	SN	z	2	października	2002	r.,	III	PZP	
17/02,	OSNP	2003/20/481).	Jednak	będzie	ono	wadliwe.	Jako	uzasadnienie	takiego	stanowiska	
należy	wskazać	brak	dochowania	wymogu	własnoręcznego	podpisu.	Zatem	takie	wypowiedzenie	
spowoduje	rozwiązanie	umowy	o	pracę,	ale	będzie	mogło	zostać	skutecznie	zakwestionowane	
przed	sądem	pracy.	Procedurą	bardziej	prawidłową	będzie	w	tym	przypadku	potwierdzenie	w	for
mie	pisemnej	wcześniejszego	oświadczenia	woli	o	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	za	wypowiedze
niem	złożonego	za	pomocą	faksu,	poczty	elektronicznej	czy	nawet	ustnie.

Przykład
Pracodawca w zakładzie obróbki drewna, przechodząc przez halę produkcyjną, zauważył, że je-
den z pracowników kolejny raz wykonuje pracę w sposób zagrażający jego życiu i zdrowiu oraz 
mieniu pracodawcy. Ponieważ pracownik już wcześniej był karany za podobne naruszenia przepi-
sów bhp, pracodawca oświadczył mu ustnie, że wypowiada mu umowę o pracę z zachowaniem 
obowiązującego okresu wypowiedzenia. Powróciwszy do biura, polecił pracownikowi działu kadr 
przygotować stosowne pismo wypowiadające umowę. Pismo zostało doręczone pracownikowi 
po weekendzie w poniedziałek i potwierdzało wcześniejsze ustne wypowiedzenie umowy o pracę 
złożone pracownikowi w piątek. Taki sposób postępowania pracodawcy będzie zatem skuteczny 
i nie ma podstaw do kwestionowania prawidłowości formy złożonego wypowiedzenia.

Zastosowanie	pisemnej	formy	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	nie	oznacza,	że	pracodawca	
musi	każdorazowo	osobiście	wręczyć	pracownikowi	pismo	wypowiadające	umowę.	Taki	spo
sób	jest	oczywiście	prawidłowy,	ale	w	wielu	przypadkach	nie	ma	takiej	możliwości.	Sposób	
doręczenia	pracownikowi	pisma	wypowiadającego	umowę	musi	być	jednak	taki,	aby	mógł	on	
zapoznać	się	z	jego	treścią.	Nie	przesądza	to	w	każdym	przypadku	tego	zapoznania.	Wystarczy,	
aby	pracownik	miał	możliwość	powziąć	wiadomość	o	treści	skierowanego	do	niego	pisma.

Przykład
Pracownik odebrał list polecony skierowany do niego z zakładu pracy na adres domowy. Odłożył 
jednak ten list i nie zapoznał się z jego treścią. Mimo to wypowiedzenie umowy o pracę znajdują-
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ce się w liście zostało pracownikowi doręczone w skuteczny sposób i nie może on powoływać 
się na niezapoznanie z jego treścią. Okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika będzie 
się liczył od dnia odebrania przez niego pisma.

W	przypadku	osobistego	wręczania	pracownikowi	wypowiedzenia	umowy	pracodawca	po
winien	dokonywać	tego	w	obecności	innej	osoby,	np.	pracownika	działu	kadr.	Jeśli	pracownik	
odmówi	potwierdzenia	 zapoznania	 się	 z	wręczonym	wypowiedzeniem,	nie	będzie	wówczas	
wątpliwości	 dowodowych.	 Należy	 jednak	 zwrócić	 uwagę,	 że	 osoba	 obecna	 przy	 wręczaniu	
wypowiedzenia	musi	być	upoważniona	przez	pracodawcę	do	przetwarzania	danych	osobowych	
zwalnianego,	aby	nie	doszło	do	naruszenia	przepisów	o	ochronie	danych	osobowych.

Przykład
Pracodawca w obecności kierownika kadr wręczył jednemu z pracowników wypowiedzenie umowy 
o pracę. Pracownik nie przyjął tego pisma i natychmiast wyszedł z pokoju dyrektora zakładu. Następ-
nie pracownik opuścił teren zakładu pracy i na kolejne dni przysłał zwolnienie lekarskie. Takie postę-
powanie pracownika nie oznacza wadliwości doręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę. Miał 
on bowiem możliwość zapoznania się z treścią tego wypowiedzenia. Jest ono zatem skuteczne.

3.2. Okresy wypowiedzenia

Okresy	wypowiedzenia	umów	o	pracę	są	uzależnione	zarówno	od	długości	zatrudnienia	pra
cownika	w	zakładzie,	jak	i	od	rodzaju	umowy,	jaka	go	łączy	z	pracodawcą.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
Rodzaj umowy Długość okresu wypowiedzenia

Umowa na okres próbny ■ 3 dni robocze, jeżeli umowa nie przekracza 2 tygodni, 
■ 1 tydzień, jeżeli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie, 
■ 2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na 3 miesiące

Umowa na czas określony 2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy 
i strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia

Umowa na czas 
wykonania określonej pracy

umowa ta nie podlega wypowiedzeniu (wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko 
w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy oraz w razie zwolnień grupowych 
i indywidualnych przeprowadzanych z przyczyn niedotyczących pracodawcy, 
wówczas pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia)

Umowa na zastępstwo 3 dni robocze

Umowa na czas nieokreślony ■ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 
■ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 
■ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
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Ustalając	odpowiednie	okresy	wypowiedzenia,	ustawodawca	wskazał	jednocześnie,	 jak	
należy	liczyć	w	tym	przypadku	terminy	tygodniowe	i	miesięczne.

Okres	wypowiedzenia	wyrażony	w	tygodniach	(1tygodniowy,	2tygodniowy)	musi	się	
skończyć	w	sobotę.	Jeżeli	pracodawca	lub	pracownik	spóźni	się	z	wręczeniem	wypowiedze
nia,	może	to	oznaczać,	że	okres	wypowiedzenia	wydłuży	się	o	kolejny	tydzień.

Przykład
Pracodawca przygotował dla pracownika wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 2-ty-
godniowego okresu wypowiedzenia, który miał się skończyć 25 kwietnia 2015 r. Pracodawca 
chciał wręczyć pracownikowi to wypowiedzenie 10 kwietnia (piątek), jednak pracownik w tym 
dniu korzystał ze zwolnienia od pracy z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem. W związku 
z tym pracodawca wręczył mu to wypowiedzenie dopiero w poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. 
W takim przypadku do rozwiązania umowy o pracę doszło dopiero 2 maja 2015 r., tj. po upływie 
2 pełnych tygodni od wręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Identyczne	reguły	występują	w	przypadku	okresów	wypowiedzenia	liczonych	w	miesią
cach	 (1miesięcznych,	 3miesięcznych).	 Taki	 okres	 wypowiedzenia	 musi	 skończyć	 się	
w	ostatnim	dniu	miesiąca,	a	zatem	pracownik	musi	otrzymać	pismo	wypowiadające	umowę	
w	miesiącu	poprzedzającym	rozpoczęcie	biegu	terminu	wypowiedzenia.

Przykład
Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony. Pracodawca wypowiedział pracownikowi tę umowę 15 kwietnia 2015 r. Miesięcz-
ny okres wypowiedzenia upłynął zatem 31 maja 2015 r.

Okres	wypowiedzenia	musi	bowiem	obejmować	pełny	miesiąc	kalendarzowy	i	kończyć	
się	w	ostatnim	dniu	tego	miesiąca.	Wręczenie	wypowiedzenia	1.	dnia	danego	miesiąca	powo
duje,	że	ten	miesiąc	nie	będzie	liczony	do	okresu	wypowiedzenia	umowy.

Przykład
Pracodawca wręczył pracownikowi pismo wypowiadające umowę o pracę 1 kwietnia 2015 r. 
Obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia wynikający ze stażu pracy w danym zakładzie 
to 3 miesiące. Zatem w takim przypadku umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu 31 lipca 2015 r.

Przy	obliczaniu	stażu	warunkującego	długość	okresu	wypowiedzenia	należy	uwzględniać	
także	sam	okres	wypowiedzenia.	Dlatego	staż	pracy	pracownika	warunkujący	długość	jego	
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okresu	wypowiedzenia	należy	liczyć	nie	w	dniu	wręczania	pracownikowi	pisma	wypowiada
jącego	umowę,	lecz	w	dniu,	w	którym	miałby	upłynąć	okres	wypowiedzenia	tej	umowy.

Przykład
Pracownik został zatrudniony w zakładzie 1 kwietnia 2012 r. Pracodawca wręczył mu wypowie-
dzenie umowy o pracę 16 marca 2015 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedze-
nia. Takie postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe, gdyż zastosowany okres wypowiedze-
nia upłynąłby 30 kwietnia 2015 r., a zatem wtedy, gdy pracownik posiada już 3-letni okres 
zatrudnienia u tego pracodawcy. W związku z tym, wypowiadając umowę, pracodawca powi-
nien zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który skończy się 30 czerwca 2015 r.

W	razie	zastosowania	okresu	wypowiedzenia	krótszego	niż	wymagany,	umowa	o	pracę	
rozwiązuje	się	z	upływem	wymaganego	okresu,	a	pracownikowi	przysługuje	wynagrodzenie	
do	czasu	rozwiązania	umowy	o	pracę.	Okres	zatrudnienia,	od	którego	zależą	okresy	wypo
wiedzenia,	należy	sumować,	 jeśli	dotyczą	one	 tego	samego	(danego)	pracodawcy.	Nie	ma	
w	 tym	przypadku	znaczenia,	 czy	między	poszczególnymi	okresami	pracy	u	 tego	 jednego	
pracodawcy	występowały	przerwy,	czy	kolejne	umowy	były	zawierane	bezpośrednio	jedna	
po	drugiej.	Problem	ten	będzie	dotyczył	wyłącznie	umów	o	pracę	na	czas	nieokreślony,	przy	
których	długość	stażu	pracy	w	danym	zakładzie	warunkuje	okres	wypowiedzenia.

Przykład
Pracownik pozostawał zatrudniony u tego samego pracodawcy na okres próbny od 1 stycznia 
do 31 marca 2010 r. Następnie został zatrudniony na podstawie umowy na czas określony 2 lat 
od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2012 r. Pracodawca ponownie zatrudnił tego pracownika 
dopiero od 1 stycznia 2014 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca 
wypowiedział pracownikowi umowę o pracę 18 lutego 2015 r. z powodu likwidacji jego stanowi-
ska pracy. Był zobowiązany zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który upłynął 
31 maja 2015 r.

Przepisy	Kodeksu	pracy	nie	wskazują,	 jak	 liczyć	okresy	wypowiedzenia	przewidziane	
w	dniach	roboczych.	Powoduje	to	występowanie	co	najmniej	dwóch	możliwości	interpreta
cyjnych	tego	zagadnienia.	Pierwsza	zakłada,	że	dni	robocze	to	wszystkie	dni,	poza	niedziela
mi	 i	 świętami	 uznanymi	 za	 dni	 wolne	 od	 pracy.	 Druga	 natomiast	 utożsamia	 dni	 robocze	
z	dniami	pracy	pracownika.

Za	słuszne	należy	przyjąć,	że	3dniowy	okres	wypowiedzenia	 liczony	w	dniach	robo
czych	biegnie	we	wszystkie	dni,	z	wyjątkiem	niedziel	i	świąt	określonych	w	art.	1	ustawy	
z	18	stycznia	1951	r.	o	dniach	wolnych	od	pracy	(j.t.	Dz.U.	2015	r.	poz.	90).	Zgodnie	z	tym	
poglądem,	okres	wypowiedzenia	powinien	być	liczony	nawet	w	dniach,	w	których	pracow
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nik	nie	miał	obowiązku	wykonywania	pracy	(np.	sobota).	Takie	stanowisko	zostało	zapre
zentowane	przez	Główny	Inspektorat	Pracy.

Pismo GIP z 1 marca 2010 r. (nr GPP-517–4560–14–1/10/PE/RP)  
w sprawie liczenia okresów wypowiedzenia w dniach roboczych

Niezależnie od rozkładu czasu pracy pracownika, jeżeli sobota nie wypada w święto ustawowo 
uznane za dzień wolny od pracy, należy ją wliczać do 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Przez 
dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami ustawowo uzna-
nymi za dni wolne od pracy zgodnie z art. 1519 § 1 Kodeksu pracy.

Identyczne	stanowisko	zostało	wyrażone	przez	Departament	Prawa	Pracy	Ministerstwa	
Pracy	i	Polityki	Społecznej	w	piśmie	z	1	marca	2010	r.	Zgodnie	z	tym	stanowiskiem,	3dnio
wy	okres	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	upłynie	w	sobotę,	mimo	że	jest	to	w	konkretnym	
przypadku	dzień	wolny	z	tytułu	przeciętnie	5dniowego	tygodnia	pracy.	W	sprawie	interpre
tacji	pojęcia	„dni	robocze”,	występującego	w	art.	331	oraz	w	art.	34	pkt	1	Kodeksu	pracy,	
Ministerstwo	Pracy	uważa	podobnie	jak	GIP.

Przykład
Pracownik urzędu samorządowego został zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo 
do dnia powrotu imiennie wskazanego pracownika do pracy. W związku z tym, że w okresie tego 
zatrudnienia pracownik znalazł lepszą ofertę pracy, wypowiedział łączącą go z urzędem umowę 
o pracę 6 maja 2015 r. Jego umowa o pracę, mimo że urząd jest czynny od poniedziałku do 
piątku, rozwiązała się w sobotę 9 maja 2015 r.

3.3. Skracanie i wydłużanie okresu wypowiedzenia

W	pewnych	przypadkach	jest	możliwe	skrócenie	lub	wydłużenie	ustawowych	okresów	wypo
wiedzenia	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	niekreślony.

Wydłużenia	można	dokonać	w	przypadku,	gdy	pracownik	jest	zatrudniony	na	stanowisku	
związanym	z	odpowiedzialnością	materialną	za	powierzone	mienie.	Takie	postanowienie	musi	
zostać	zawarte	w	umowie	o	pracę.	Wówczas	okres	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	zawartej	na	
czas	nieokreślony	przy	zatrudnieniu	pracownika	krócej	niż	6	miesięcy	wynosi	1	miesiąc,	a	gdy	
był	zatrudniony	na	co	najmniej	6	miesięcy	–	3	miesiące.	Nie	ma	również	w	tym	przypadku	
dowolności.	 Strony	 umowy	 o	 pracę	 mogą	 zatem	 pozostać	 przy	 podstawowych	 długościach	
okresów	wypowiedzeń	lub	wydłużyć	je	we	wskazanych	przez	ustawodawcę	granicach.

Podobnie	wygląda	sytuacja	z	możliwością	swobodnego	kształtowania	przez	strony	umo
wy	o	pracę	długości	okresu	wypowiedzenia	umowy	już	na	etapie	jej	zawierania.	Co	do	zasa
dy	obowiązują	okresy	wskazane	przez	ustawodawcę	w	Kodeksie	pracy.
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Gdyby	jednak	strony	przewidziały	w	umowie	inne	niż	kodeksowe	(dłuższe	lub	krótsze)	okresy	
wypowiedzenia,	to	ważność	takich	zapisów	będzie	musiała	być	każdorazowo	weryfikowana,	czy	
są	korzystniejsze	dla	pracownika.	Tylko	w	takim	bowiem	przypadku	zapisy	te	będą	ważne.

Przykład
Pracodawca zawierając z pracownikiem kolejną umowę o pracę był, zgodnie z przepisami Ko-
deksu pracy, zobowiązany do zawarcia jej na czas nieokreślony. Chcąc uniknąć nabycia przez 
pracownika prawa do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdyż łączny staż pracy pracowni-
ka w jego zakładzie wynosił już 4 lata, zawarł w umowie o pracę zapis, że okres ten bez względu 
na staż pracy pracownika będzie wynosił 2 tygodnie. Takie postanowienie umowy nie podlega 
ochronie prawnej, ponieważ zostało zawarte na niekorzyść pracownika. W związku z tym, wypo-
wiadając umowę o pracę, pracodawca nadal będzie zobowiązany zapewnić temu pracowniko-
wi 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Przykład
Pracownik ustalił z pracodawcą w umowie o pracę, że przysługuje mu 6-miesięczny okres wypo-
wiedzenia. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Po kilku latach pracy pracownik otrzymał ko-
rzystniejszą ofertę pracy i postanowił z niej skorzystać. Wypowiedział umowę z zastosowaniem 
ustawowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie zgodził się na taki okres 
wypowiedzenia ze względu na inne ustalenie w tym zakresie zawarte w umowie o pracę. W tym 
przypadku rację ma pracodawca. Pracownik powinien zastosować 6-miesięczny okres wypo-
wiedzenia zawarty w umowie o pracę. Ustalenie, jaki okres wypowiedzenia jest korzystniejszy 
dla pracownika, powinno być bowiem w tej sytuacji dokonane na dzień zawarcia umowy o pra-
cę. W dniu zawarcia umowy korzystniejszy był 6-miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ 
gwarantował pracownikowi większą ochronę przed zwolnieniem z pracy.

Skrócenie	okresu	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	nieokreślony	może	być	
dokonane	jednostronnie	przez	pracodawcę	lub	na	podstawie	porozumienia	obydwu	stron	stosun
ku	pracy.	Pracodawca	może	jednostronnie	skrócić	okres	wypowiedzenia	wyłącznie	z	powodu:

■■ ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji	pracodawcy	albo
■■ innych	przyczyn	niedotyczących	pracownika.

Będzie	to	zatem	dotyczyło	przede	wszystkim	wypowiedzeń	dokonywanych	na	podstawie	
ustawy	o	szczególnych	zasadach	rozwiązywania	z	pracownikami	stosunków	pracy	z	przyczyn	
niedotyczących	pracowników.	Pracodawca	może,	w	celu	wcześniejszego	rozwiązania	umowy	
o	 pracę,	 skrócić	 okres	 3miesięcznego	 wypowiedzenia,	 najwyżej	 jednak	 do	 1	 miesiąca.	
W	tym	przypadku	jednomiesięczny	okres	wypowiedzenia	jest	obowiązkowy	i	nie	może	być	
krótszy.	Skrócenia	okresu	wypowiedzenia	pracodawca	powinien	dokonać	łącznie	z	wypowie
dzeniem	mu	umowy	o	pracę.
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Przykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska 
pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego okres od 1 lutego 
do 30 kwietnia 2015 r. Ponieważ pracodawca zorientował się, że istnieje możliwość skrócenia 
okresu wypowiedzenia pracownika, wręczył mu 17 lutego 2015 r. dodatkowe pismo o skróceniu 
okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca, tj. do 28 lutego 2015 r. Takie dodatkowe oświadczenie 
pracodawcy jest w tym przypadku nieskuteczne, a okres wypowiedzenia umowy upłynie w pier-
wotnie wskazanym terminie, tj. 30 kwietnia 2015 r.

Skrócenie	okresu	wypowiedzenia	umowy	skutkuje	nabyciem	przez	pracownika	prawa	do	
odszkodowania	za	pozostałą	część	okresu	wypowiedzenia.

Skrócenia	okresu	wypowiedzenia	umowy	można	również	dokonać	na	podstawie	porozu
mienia	w	tym	zakresie,	zawartego	między	pracodawcą	a	pracownikiem.	W	takim	przypadku	
okres,	o	jaki	skraca	się	okres	wypowiedzenia,	może	być	ustalony	przez	strony	dowolnie.	Nie	
ma	wówczas	obowiązku	zachowania	 jakiegokolwiek	minimalnego	okresu	wypowiedzenia.	
Skracając	w	ten	sposób	długość	okresu	wypowiedzenia,	pracownikowi	nie	przysługuje	od
szkodowanie	za	czas,	o	jaki	go	skrócono.

Przykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okre-
su wypowiedzenia obejmującego kwiecień, maj i czerwiec 2015 r. Pracownik zwrócił się do pra-
codawcy 13 maja br. z pisemnym wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia jego umowy do 
14 maja 2015 r. Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika i 14 maja br. wydał mu świa-
dectwo pracy potwierdzające jego zatrudnienie w zakładzie do tego dnia. Takie postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

3.4. Konsultacja związkowa

O	 zamiarze	 wypowiedzenia	 pracownikowi	 umowy	 o	 pracę	 zawartej	 na	 czas	 nieokreślony	
pracodawca	zawiadamia	na	piśmie	reprezentującą	pracownika	zakładową	organizację	związ
kową,	podając	przyczynę	uzasadniającą	rozwiązanie	umowy.	Takiego	obowiązku	nie	ma,	gdy	
pracodawca	zamierza	wypowiedzieć	inny	rodzaj	umowy,	np.	na	czas	określony,	na	zastęp
stwo	czy	na	okres	próbny.

  Pracodawca nie ma obowiązku konsultacji związkowej w przypadku 
pracowników zatrudnionych na umowy terminowe.
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Pracodawca	nie	może	się	uchylić	od	procedury	konsultacyjnej,	chociażby	wypowiedzenie	
umowy	 było	 merytorycznie	 uzasadnione.	 Brak	 konsultacji	 stanowi	 naruszenie	 przepisów	
o	wypowiadaniu	umów	o	pracę	 i	może	być	podstawą	przywrócenia	 pracownika	do	pracy	
przez	sąd.

Jeżeli	pracodawca	nie	ma	informacji	w	zakresie	przynależności	związkowej	pracow-
nika	 lub	ma	wiedzę,	 że	nie	 jest	on	członkiem	żadnego	związku	zawodowego,	 to	 i	 tak	
dotyczy	go	procedura	konsultacyjna.	Musi	wówczas	zwrócić	się	do	działających	w	zakła
dzie	organizacji	z	zapytaniem,	czy	podejmują	się	obrony	praw	określonego	pracownika.	Je
żeli	któraś	z	działających	organizacji	związkowych	podejmie	się	reprezentowania	pracowni
ka,	 to	 pracodawca	 musi	 przeprowadzić	 z	 nią	 procedurę	 konsultacyjną	 związaną	
z	wypowiedzeniem	pracownikowi	umowy.

Przykład
W zakładzie działają dwie organizacje związkowe. Pracodawca podjął decyzję o wypowiedze-
niu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jednemu z pracowników. W związku z tym, że 
pracodawca nie miał wiedzy na temat przynależności związkowej tego pracownika, skierował 
do obydwu organizacji działających w zakładzie zapytanie w zakresie reprezentacji interesów 
pracowniczych tego pracownika. Obydwie organizacje związkowe odpowiedziały, że wskazany 
pracownik nie jest ich członkiem, jednak podejmują się reprezentacji jego praw ze stosunku pra-
cy. W związku z tym pracodawca skierował do obu związków informację o zamiarze wypowie-
dzenia pracownikowi umowy o pracę, wskazując jednocześnie przyczyny leżące u podstaw ta-
kiej decyzji.

Organizacja	związkowa	ma	5	dni	na	złożenie	umotywowanych	zastrzeżeń	w	sprawie	za
miaru	wypowiedzenia	pracownikowi	umowy	o	pracę	(art.	38	§	2	k.p.).	Pracodawca	podejmu
je	jednak	ostateczną	decyzję	samodzielnie	i	nie	musi	kierować	się	zastrzeżeniami	związków	
zawodowych.

Należy	jednak	pamiętać,	że	informując	związki	zawodowe	o	przyczynie	wypowiedze
nia	umowy	o	pracę	pracownika,	nie	należy	jej	później	zmieniać,	gdy	konsultacja	dobiegła	
już	końca.	Taka	sama	reguła	występuje	w	przypadku	zamiaru	wypowiedzenia	zmieniają
cego	warunki	umowy,	które	następnie	pracodawca	przekształcił	na	wypowiedzenie	defi
nitywne.

Przykład
Pracodawca poinformował związek zawodowy, do którego należał pracownik, o chęci wypowie-
dzenia jego warunków pracy i płacy z powodu likwidacji stanowiska pracy zajmowanego przez 
pracownika. Pracownik w wyniku wypowiedzenia miałby zostać przeniesiony na inne stanowi-
sko pracy z niższym niż dotychczas wynagrodzeniem za pracę. Organizacja związkowa złożyła 
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w terminie 5 dni uzasadnione zastrzeżenia do tego zamiaru pracodawcy. Pracodawca stwierdził 
jednak, że nie może w dalszym ciągu zatrudniać tego pracownika w zakładzie i wypowiedział 
mu definitywnie umowę o pracę, podając jako przyczynę właśnie likwidację jego stanowiska 
pracy. W takim przypadku obowiązek konsultacyjny pracodawcy nie został wypełniony i może to 
stanowić podstawę odwołania się pracownika do sądu pracy. W przypadku zmiany wypowie-
dzenia ze zmieniającego warunki pracy i płacy na definitywne pracodawca powinien dokonać 
ponownej konsultacji związkowej w tym zakresie.

3.5. Przyczyna wypowiedzenia umowy

Pracodawca,	decydując	się	na	wypowiedzenie	pracownikowi	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	
nieokreślony,	musi	wskazać	w	piśmie	wypowiadającym	przyczynę	tego	wypowiedzenia.	Ta	
przyczyna	musi	być	konkretna	i	powinna	zawierać	prawdziwe	motywy.	Przyczyna	jest	naj
częściej	weryfikowanym	elementem	wypowiedzenia	umowy	przez	sąd	pracy.	Dlatego	praco
dawca	wypowiadający	umowę	pracownika	musi	 poświęcić	 najwięcej	 uwagi	właśnie	 temu	
elementowi.	Błędne	 jest	przekonanie	pracodawców,	że	konkretność	przyczyny	oznacza	 jej	
zwięzłe,	jednozdaniowe	ujęcie.	Prawidłowo	wskazana	przyczyna	to	dłuższe,	niekiedy	nawet	
kilkustronicowe	uzasadnienie	decyzji	pracodawcy	o	wypowiedzeniu	umowy	pracownikowi.	
W	wypowiedzeniu	należy	ponadto	podać	wszystkie	zaistniałe	przyczyny,	a	nie	tylko	najważ
niejsze.	W	razie	postępowania	sądowego	pracodawca	nie	będzie	już	bowiem	mógł	uzasadniać	
wypowiedzenia	 dodatkowymi	 przyczynami,	 których	 nie	 zawarł	 w	 treści	 wypowiedzenia	
umowy.	Ponadto	wykazanie	przez	pracodawcę	przed	sądem,	że	chociażby	jedna	z	tych	przy
czyn	jest	prawdziwa,	powoduje	uznanie	wypowiedzenia	za	uzasadnione.

Rodzaje przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Niekonkretne przyczyny wypowiedzenia Konkretne przyczyny wypowiedzenia

■ utrata zaufania do pracownika, 
■ niewywiązywanie się z obowiązków służbowych, 
■ niespełnienie oczekiwań wobec pracodawcy, 
■ naruszanie dyscypliny pracy, 
■ brak możliwości dalszego zatrudniania pracownika, 
■ kłopoty finansowe pracodawcy

■  nieprofesjonalne i naruszające dobre imię firmy 
zachowanie wobec klienta w dniu 7 maja 2015 r., 
polegające na użyciu w stosunku do klienta wyzwisk 
i wulgaryzmów,

■  przesłanie konkurencji przy użyciu służbowej poczty 
e-mailowej tajnych danych firmy (plany działań 
marketingowych na 2015 r.),

■  utrata zaufania spowodowana częstym 
popełnianiem przez pracownika błędów przy 
rozliczeniach z urzędem skarbowym,

■  częste i długotrwałe absencje chorobowe 
dezorganizujące pracę działu sprzedaży 
– konieczność ciągłego przekładania spotkań 
z klientami, co ma wpływ na ich rezygnację 
ze współpracy z firmą
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Podobnie	 jest	 traktowana	 przez	 sąd	 pozorność	 zawartej	 przyczyny.	 Dochodzi	 do	 niej	
wówczas,	gdy	pracodawca	wskazuje	przyczynę	nieprawdziwą,	ponieważ	rzeczywista	przy
czyna	chęci	rozwiązania	umowy	z	pracownikiem	nie	jest	wystarczająca	i	nie	uzasadnia	takie
go	działania	pracodawcy.

Do	 najczęściej	 wskazywanych	 przez	 pracodawców	 pozornych	 przyczyn	 rozwiązania	
umowy	należą:

■■ likwidacja	stanowiska	pracy,
■■ trudna	sytuacja	finansowa	firmy,
■■ przyczyny	ekonomiczne,
■■ kryzys	ekonomiczny.

W	razie	sporu	sądowego	niewątpliwie	sąd	będzie	badał	prawdziwość	 takiej	przyczyny,	
weryfikując	ją	chociażby	tym,	czy	w	okresie	bezpośrednio	związanym	z	tym	wypowiedze
niem	pracodawca	zatrudniał	innych	pracowników.	Jeżeli	do	takiego	zatrudnienia	dochodziło	
na	podobnych	bądź	zbliżonych	stanowiskach	pracy	do	zajmowanego	przez	pracownika,	 to	
niewątpliwie	sąd	uzna	wskazaną	przyczynę	za	pozorną.	Sąd	bada	w	takim	przypadku	rów
nież,	czy	nie	było	możliwości	przeniesienia	zwalnianego	pracownika	na	inne,	odpowiadające	
jego	kwalifikacjom	stanowisko	pracy.	Dopiero	negatywna	weryfikacja	tych	wątpliwości	po
zwoli	uznać	jedną	z	ww.	przyczyn	za	prawdziwą.

Przykład
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownicy zatrudnionej na stanowisku specjalisty 
ds. księgowości, wskazując jako przyczynę likwidację jej stanowiska pracy. Jednocześnie praco-
dawca zatrudnił w tym okresie pracownika na stanowisko informatyka. W takim przypadku, je-
żeli księgowa nie miała kwalifikacji informatycznych, a likwidacja jej stanowiska pracy była zwią-
zana z zmniejszeniem obsady kadrowej działu księgowości, to trudno będzie uzasadnić 
pracownicy pozorność takiej przyczyny wypowiedzenia.

Należy	jednak	pamiętać,	że	w	każdym	jednostkowym	przypadku	sąd	będzie	weryfikował	
zarówno	prawdziwość,	jak	i	konkretność	przyczyny	na	podstawie	innego	stanu	faktycznego.	
Dlatego	to,	co	w	jednym	przypadku	zostanie	uznane	za	prawidłową	przyczynę	wypowiedze
nia	pracownikowi	umowy,	w	innym	może	być	potraktowane	jako	niewystarczające.

3.6. Pouczenie

Każde	pismo	wypowiadające	umowę	o	pracę,	bez	względu	na	przysługujący	pracownikowi	
okres	wypowiedzenia,	musi	zawierać	pouczenie	o	przysługującym	pracownikowi	prawie	od
wołania	się	od	wypowiedzenia	umowy	do	sądu	pracy.

Takie	pouczenie	musi	wskazywać	7dniowy	 termin,	 jaki	 przysługuje	pracownikowi	na	
odwołanie	się	od	wypowiedzenia	do	sądu	pracy.	Ponadto	musi	wskazywać	konkretnie	siedzi
bę	sądu,	do	którego	pracownik	może	wnieść	odwołanie.	Niewskazanie	takiego	pouczenia	nie	
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ma	wpływu	na	skuteczność	wypowiedzenia,	jednak	stanowi	okoliczność	uzasadniającą	przy
wrócenie	przez	sąd	terminu	do	złożenia	odwołania	od	wypowiedzenia	umowy.

4. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Przepisy	Kodeksu	pracy	przewidują	w	pewnych	przypadkach	zakaz	wypowiadania	pracow
nikowi	umowy	o	pracę.	Dotyczy	to	określonych	grup	pracowników,	które	podlegają	szczegól
nej	ochronie	trwałości	stosunku	pracy.

Przykłady pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy

Kategoria pracownika Długość okresu ochronnego Wypowiedzenie

1 2 3

Kobieta w ciąży lub na 
urlopie macierzyńskim, 
z wyjątkiem pracownicy 
zatrudnionej na umowę 
na okres próbny nieprzekra -
czający 1 miesiąca

Okres ciąży i czas trwania 
urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie może wręczyć 
wypowiedzenia definitywnego, a zmieniające 
tylko w przypadku zwolnień grupowych 
i indywidualnych z winy pracodawcy; 
wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko w razie 
likwidacji lub upadłości pracodawcy

Pracownicy na urlopie 
wychowawczym

Od złożenia wniosku o ten 
urlop do jego zakończenia

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego; może je wręczyć tylko 
w przypadku zwolnień grupowych 
i indywidualnych z winy pracodawcy oraz 
w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy

Pracownicy w wieku 
przedemerytalnym

4 lata przed uzyskaniem wieku 
emerytalnego, jeżeli przebyty 
staż gwarantuje nabycie 
świadczenia z tym wiekiem. 
W związku z wejściem w życie 
od 1 stycznia 2013 r. reformy 
emerytalnej pracownice-
-kobiety urodzone w latach 
1953–1956 i pracownicy-
-mężczyźni urodzeni w latach 
1948–1951 mają wydłużoną 
ochronę przedemerytalną do 
czasu nabycia emerytury na 
podstawie nowych przepisów

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego. Jest ono jednak dopuszczalne 
w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy 
oraz w przypadku uzyskania przez pracownika 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy. Wypowiedzenie zmieniające jest 
dopuszczalne w razie wprowadzenia nowych 
zasad wynagradzania dotyczących ogółu 
pracowników, stwierdzenia orzeczeniem 
lekarskim utraty zdolności do wykonywania 
pracy lub niezawinionej utraty uprawnień 
koniecznych do wykonywania pracy, a także 
w razie zwolnień grupowych lub zwolnień 
indywidualnych z winy pracodawcy

Pracownik na urlopie 
wypoczynkowym 
lub w czasie innej 
usprawiedliwionej 
nieobecności

Czas trwania urlopu lub 
absencji

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego i zmieniającego. Jednak wypo-
wiedzenie definitywne jest dopuszczalne, gdy 
pracownikowi udzielono urlopu na co najmniej 
3 miesiące lub upłynął już okres uprawniający 
do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 
oraz w razie likwidacji lub upadłości praco-
dawcy. Wypowiedzenie zmieniające w czasie 
zwolnień grupowych i indywidualnych z winy 
pracodawcy jest zawsze dopuszczalne
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1 2 3

Pracownik na urlopie 
ojcowskim, urlopie 
rodzicielskim, dodatkowym 
urlopie macierzyńskim, 
urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

Czas trwania urlopu Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego i zmieniającego. Wypowiedzenie 
definitywne i zmieniające jest dopuszczalne 
w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy 
oraz w przypadku zwolnień grupowych. 
Wypowiedzenie definitywne i zmieniające jest 
możliwe w przypadku zwolnień indywidualnych 
z winy pracodawcy, jeżeli organizacja 
związkowa nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni 
od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym 
wypowiedzeniu

Członek zarządu 
organizacji związkowej 
wskazany w uchwale tego 
organu lub związkowiec 
upoważniony do 
reprezentowania 
pracodawcy wskazany 
uchwałą

Przez czas określony w tej 
uchwale, a po jego upływie 
jeszcze przez połowę tego 
czasu, ale nie dłużej niż rok

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia 
definitywnego. Nie dotyczy to jednak upadłości 
lub likwidacji pracodawcy. Wypowiedzenie 
zmieniające można także wręczyć w razie 
zwolnień grupowych lub indywidualnych

4.1. Ochrona przedemerytalna

Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	umowy	o	pracę	pracownikowi,	któremu	brakuje	nie	
więcej	niż	4	lata	do	osiągnięcia	wieku	emerytalnego,	jeżeli	okres	zatrudnienia	umożliwia	
mu	uzyskanie	prawa	do	emerytury	z	osiągnięciem	tego	wieku	(art.	39	k.p.).

Reforma	emerytalna,	która	weszła	w	życie	1	stycznia	2013	r.,	spowodowała,	że	dla	nie
których	grup	pracowników	okres	ochronny	będzie	dłuższy	niż	4	 lata.	Dotyczy	 to	kobiet	
urodzonych	w	latach	1953–1956.	Te	pracownice	już	obejmuje	reforma	emerytalna,	tj.	prze
dłużenie	wieku	emerytalnego.	Jednocześnie	jeszcze	przed	1	stycznia	2013	r.	zostały	one	
objęte	ochroną	przedemerytalną.	W	związku	z	 tym,	 takim	pracownicom	ochrona	przed
emerytalna	będzie	przysługiwała	do	osiągnięcia	„nowego”	(wydłużonego)	wieku	emery
talnego.

Takie	same	zasady	ustalania	ochrony	przedemerytalnej	dotyczą	mężczyzn.	Także	 ich	
wiek	emerytalny	od	1	stycznia	2013	r.	ulega	stopniowemu	wydłużaniu.	W	związku	z	tym	
mężczyźni	urodzeni	od	1	stycznia	1948	r.	do	31	grudnia	1951	r.	będą	przechodzili	na	eme
ryturę	po	osiągnięciu	„nowego”	wieku	emerytalnego.	Mężczyźni	z	tych	roczników	zostali	
objęci	 ochroną	 przedemerytalną	 przed	 1	 stycznia	 2013	 r.	 Dlatego	 im	 także	 zapewniono	
dłuższy	niż	4letni	okres	ochrony	przedemerytalnej	(art.	24	i	art.	27	ustawy	o	emeryturach	
i	 rentach	 z	 Funduszu	 Ubezpieczeń	 Społecznych).	 Mężczyźni	 urodzeni	 począwszy	 od	
1	stycznia	1952	r.	osiągają	wiek	emerytalny	według	nowych	przepisów.	Zatem	„weszli”	oni	
w	4letni	okres	ochronny	najwcześniej	1	stycznia	2013	r.,	kiedy	obowiązuje	 już	 reforma	
emerytalna.	Ochrona	przedemerytalna	będzie	im	więc	przysługiwać	4	lata	przed	osiągnię
ciem	tego	nowego	wieku	emerytalnego.
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4.2. Ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich

Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	ani	rozwiązać	umowy	o	pracę	z	pracownicą	w	okresie:
■■ ciąży,
■■ urlopu	macierzyńskiego,

chyba	że	zachodzą	przyczyny	uzasadniające	rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	z	 jej	
winy	 i	 reprezentująca	pracownicę	zakładowa	organizacja	związkowa	wyraziła	na	 to	zgodę	
(art.	177	§	1	k.p.).

Aby	zatem	można	było	zwolnić	pracownicę	w	ciąży	lub	w	czasie	urlopu	macierzyńskie
go,	musi	zaistnieć	jedna	z	przyczyn	umożliwiająca	pracodawcy	rozwiązanie	z	pracowni
kiem	 umowy	 o	 pracę	 dyscyplinarnie.	 Ponadto	 dodatkowym	 elementem	 ochronnym	 jest	
konieczność	wyrażenia	zgody	na	takie	rozwiązanie	przez	organizację	związkową	reprezen
tującą	pracownicę.	Nie	wystarczy	zatem	w	 tym	przypadku	sama	konsultacja	związkowa	
pracodawcy.

Jeżeli	u	danego	pracodawcy	nie	działają	związki	zawodowe,	decyzję	o	rozwiązaniu	umo
wy	podejmuje	wówczas	on	samodzielnie.

Pracownicy	 w	 ciąży	 przysługuje	 ochrona	 nawet	 wtedy,	 gdy	 zajdzie	 w	 ciążę	 w	 trakcie	
okresu	 wypowiedzenia.	 Takiej	 pracownicy	 nie	 można	 wypowiedzieć	 ani	 rozwiązać	 z	 nią	
umowy.	Pracodawca	powinien	zatem	anulować	wypowiedzenie.	W	przypadku	gdy	już	nastą
pi	rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	z	pracownicą	za	wypowiedzeniem,	a	następnie	oka
że	 się,	 że	 w	 trakcie	 trwania	 umowy	 pracownica	 była	 w	 ciąży,	 pracodawca	 będzie	 musiał	
przywrócić	pracownicę	do	pracy,	pod	warunkiem	że	będzie	ona	tym	zainteresowana.	Takie	
stanowisko	 potwierdza	 również	 orzecznictwo	 Sądu	 Najwyższego	 (wyrok	 z	 2	 czerwca	
1995	r.,	I	PRN	23/95,	OSNP	1995/22/276).

Zakaz	wypowiadania	umowy	o	pracę	pracownicy	w	ciąży	nie	oznacza,	że	nie	jest	dopusz
czalna	zmiana	treści	stosunku	pracy	za	porozumieniem	stron.	Zawarcie	porozumienia	stron	
jest	dopuszczalne	w	każdym	przypadku.

Zakaz	wypowiadania	umowy	pracownicy	w	ciąży	nie	dotyczy	umów	o	pracę	zawartych	
na	okres	próbny	nieprzekraczający	1	miesiąca.

  Pracownicom w ciąży zatrudnionym na podstawie umowy na okres 
próbny nieprzekraczający 1 miesiąca nie przysługuje ochrona przed 
zwolnieniem z pracy.

Rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	o	pracę	za	wypowiedzeniem	w	okresie	ciąży	lub	
urlopu	 macierzyńskiego	 może	 nastąpić	 tylko	 w	 razie	 ogłoszenia	 upadłości	 lub	 likwidacji	
pracodawcy.	Pracodawca	jest	wtedy	zobowiązany	uzgodnić	z	reprezentującą	pracownicę	za
kładową	organizacją	związkową	termin	rozwiązania	umowy	o	pracę.	Upadłość	lub	likwida
cja	musi	dotyczyć	w	omawianym	przypadku	całości	zakładu	pracy,	a	nie	tylko	np.	wydzielo
nej	części	firmy.
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Pracodawca	nie	może	wypowiedzieć	ani	 rozwiązać	umowy	o	pracę	w	okresie	od	dnia	
złożenia	przez	pracownika	wniosku	o	udzielenie	urlopu	wychowawczego	do	dnia	zakończe
nia	tego	urlopu.

Rozwiązanie	przez	pracodawcę	umowy	w	tym	czasie	jest	dopuszczalne	w	następujących	
sytuacjach:

■■ w	razie	ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji	pracodawcy,
■■ gdy	zachodzą	przyczyny	uzasadniające	rozwiązanie	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	

z	winy	pracownika,
■■ w	przypadku	zwolnień	indywidualnych	i	grupowych	z	przyczyn	niedotyczących	pracow

ników.
Pracownik	uprawniony	do	urlopu	wychowawczego	może	–	 zamiast	 korzystania	 z	 tego	

urlopu	–	złożyć	pracodawcy	wniosek	o	obniżenie	jego	wymiaru	czasu	pracy	do	wymiaru	nie	
niższego	niż	połowa	pełnego	wymiaru	czasu	pracy	w	okresie,	w	którym	mógłby	korzystać	
z	takiego	urlopu.	Pracodawca	jest	zobowiązany	uwzględnić	wniosek	pracownika	w	tym	za
kresie.

Pracownikom,	którzy	zdecydowali	się	na	skorzystanie	z	takiego	obniżenia	wymiaru	czasu	
pracy,	 została	 zapewniona	 ochrona	 w	 zakresie	 trwałości	 stosunku	 pracy.	 Pracodawca	 nie	
może	takiemu	pracownikowi	wypowiedzieć	ani	rozwiązać	z	nim	umowy	o	pracę	do	czasu	
powrotu	przez	niego	do	nieobniżonego	wymiaru.	Łączny	okres	takiej	ochrony	przed	zwolnie
niem	z	pracy	nie	może	trwać	dłużej	niż	12	miesięcy.	Wypowiedzenie	pracownikowi	w	tym	
okresie	umowy	jest	możliwe	jedynie	w	przypadku	ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji	praco
dawcy	oraz	w	przypadku	zwolnień	grupowych	i	indywidualnych	z	przyczyn	niedotyczących	
pracowników	(dotyczy	to	tylko	pracodawców	zatrudniających	co	najmniej	20	pracowników).	
Umowa	może	być	również	w	tym	okresie	rozwiązana	z	pracownikiem	bez	wypowiedzenia	
w	trybie	dyscyplinarnym.

4.3. Urlop i usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Wypowiedzenie	przez	pracodawcę	umowy	jest	zabronione	w	czasie	urlopu	pracownika	(wy
poczynkowego,	 bezpłatnego),	 a	 także	 innej	 usprawiedliwionej	 nieobecności	 w	 pracy,	 np.	
podczas	zwolnienia	lekarskiego,	tymczasowego	aresztowania,	odbywania	kary	pozbawienia	
wolności.	W	takich	przypadkach	pracodawca	może	jednak	rozwiązać	umowę	bez	wypowie
dzenia,	jeżeli	zostaną	spełnione	odpowiednie	warunki.

W	przypadku	wypowiadania	umów	o	pracę	podstawowe	znaczenie	będzie	miał	w	 tym	
przypadku	termin	doręczenia	wypowiedzenia	pracownikowi.	To,	że	stał	się	on	niezdolny	do	
pracy	lub	rozpoczął	urlop	wypoczynkowy	po	wręczeniu	pisma	wypowiadającego	umowę,	nie	
będzie	już	miało	wpływu	na	bieg	terminu	wypowiedzenia.

Ugruntowane	stanowisko	w	orzecznictwie	Sądu	Najwyższego	znalazła	również	sytuacja,	
w	której	pracownik	po	otrzymaniu	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	udał	się	do	lekarza	i	otrzy
mał	zwolnienie	lekarskie	pokrywające	dzień	wręczenia	mu	wypowiedzenia.	W	takim	przy
padku	wypowiedzenie	będzie	skuteczne,	a	pracownik	nie	podlega	ochronie	przed	zwolnie
niem	z	pracy,	gdyż	liczy	się	fakt	rozpoczęcia	wykonywania	pracy	w	danym	dniu.
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�
Przykład
Pracownik rozpoczął pracę na pierwszej zmianie 5 maja 2015 r. o godz. 6.00. O godz. 10.15 
zos tał wezwany do gabinetu pracodawcy, który w obecności dyrektora działu kadr wręczył mu 
pisemne wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedze-
nia. Pracownik przeczytał treść pisma, po czym wyszedł z gabinetu pracodawcy i opuścił teren 
zakładu pracy. Po 2 dniach do zakładu wpłynęło zaświadczenie lekarskie tego pracownika po-
twierdzające jego niezdolność do pracy z powodu choroby od 5 maja 2015 r. Zwolnienie lekar-
skie nie będzie miało w tym przypadku wpływu na skuteczność wręczonego pracownikowi 
wypowiedzenia umowy o pracę.

Instrukcja składania wypowiedzenia umowy o pracę
Krok 1 Sprawdź, czy pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Krok 2 Przeprowadź konsultację związkową

Krok 3 Sporządź wypowiedzenie umowy o pracę

Krok 4 Sprawdź, czy pracownik podpisał listę obecności

Krok 5 Wręcz wypowiedzenie umowy o pracę

Krok 6 Sporządź notatkę służbową, jeżeli pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia

5. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

5.1. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	bez	zachowania	okresu	wypowiedzenia	uzasadnia	zarówno	cięż
kie	naruszenie	podstawowych	obowiązków	przez	pracownika,	jak	i	jego	długotrwałe	przebywa
nie	na	zwolnieniu	lekarskim	związanym	z	chorobą.	W	obu	przypadkach	dochodzi	do	natych
miastowego	 ustania	 stosunku	 pracy	 łączącego	 pracodawcę	 z	 pracownikiem.	 Po	 spełnieniu	
wynikających	z	Kodeksu	pracy	przesłanek,	od	wyłącznej	woli	pracodawcy	będzie	zależało,	czy	
skorzysta	on	z	uprawnienia	do	takiego	rozwiązania	z	pracownikiem	umowy	o	pracę.

5.1.1. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pracodawca	może	rozwiązać	umowę	o	pracę	bez	wypowiedzenia	z	winy	pracownika	w	razie:
■■ ciężkiego	naruszenia	podstawowych	obowiązków	pracowniczych

	Każdorazowo	o	tym,	czy	dane	zachowanie	pracownika	było	ciężkim	naruszeniem,	decy
duje	pracodawca.	To	on	musi	podjąć	decyzję	w	tym	zakresie,	kierując	się	stopniem	tego	
naruszenia	i	ewentualną	stratą	po	stronie	firmy.	Przyczynami,	które	uzasadniają	takie	roz
wiązanie	umowy,	są	np.:
–	niestawianie	się	w	pracy	bez	usprawiedliwienia	nieobecności,
–	spożywanie	alkoholu	w	pracy	lub	wykonywanie	jej	w	stanie	nietrzeźwości,
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–	celowe	działanie	na	szkodę	pracodawcy,
–	nadużywanie	korzystania	ze	świadczeń	z	ubezpieczenia	społecznego,
–	celowe	naruszenie	przepisów	i	zasad	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy,
–	wykonywanie	w	czasie	pracy	prywatnych	usług	lub	czynności,
–	porzucenie	pracy	przez	pracownika,
–	udowodnione	stosowanie	mobbingu	wobec	podwładnych	pracowników.
	Działanie	pracownika	musi	wynikać	z	jego	złej	woli	lub	rażącego	niedbalstwa.	W	przy
padku	natomiast,	gdy	pracownik	nie	zgodzi	się	ze	wskazaną	przez	pracodawcę	przyczyną,	
może	odwołać	się	do	sądu	pracy,	który	ostatecznie	rozstrzygnie,	czy	zachowanie	pracow
nika	uzasadniało	rozwiązanie	umowy	w	trybie	dyscyplinarnym;

■■ popełnienia	przez	pracownika	w	czasie	trwania	umowy	o	pracę	przestępstwa,	które	
uniemożliwia	dalsze	zatrudnianie	go	na	zajmowanym	stanowisku,	 jeżeli	przestęp-
stwo	jest	oczywiste	lub	zostało	stwierdzone	prawomocnym	wyrokiem
	Nie	każde	przestępstwo,	nawet	oczywiste	lub	stwierdzone	prawomocnym	wyrokiem,	uza
sadnia	automatyczne	zwolnienie	pracownika	bez	zachowania	okresu	wypowiedzenia.	Po
pełnienie	przestępstwa	musi	bowiem	uniemożliwiać	dalsze	zatrudnianie	pracownika	na	
zajmowanym	 stanowisku.	 Decydujące	 znaczenie	 będzie	 miał	 w	 tym	 przypadku	 rodzaj	
popełnionego	przez	pracownika	przestępstwa.
	Jeżeli	nie	ma	pewności,	czy	przestępstwo	zostało	popełnione	bądź	kto	je	popełnił,	to	nie	
ma	podstaw	do	stosowania	tego	trybu	rozwiązania	umowy.

Przykład
W magazynie hurtowni spożywczej jest zatrudnionych 3 pracowników na stanowiskach ma-
gazynierów, którzy mają podpisaną wspólną odpowiedzialność materialną za powierzone 
mienie. Po przeprowadzonej w magazynie inwentaryzacji okazało się, że brakuje towaru na 
znaczną kwotę pieniężną. W związku z taką sytuacją właściciel hurtowni polecił rozwiązać 
ze wszystkimi magazynierami umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W tym przypadku 
nie było podstaw do takiego działania pracodawcy.

	W	 zakresie	 możliwości	 zwolnienia	 dyscyplinarnego	 pracownika	 popełnienie	 przestęp
stwa	dotyczy	zarówno	przestępstw	osądzonych	prawomocnym	wyrokiem	sądu,	jak	rów
nież	takich,	które	w	związku	z	zaistniałymi	okolicznościami	nie	pozostawiają	wątpliwo
ści,	że	zostały	popełnione.

Przykład
Po rozliczeniu dochodu kasowego jednej z kasjerek w sklepie samoobsługowym okazało 
się, że w kasie brakuje 2 tys. zł. W związku z zaistniałą sytuacją pracodawca ustalił na pod-
stawie monitoringu sklepowego, że powyższą kwotę przywłaszczyła jedna z kasjerek obsłu-
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gujących tę kasę. Mimo braku orzeczenia sądowego, pracodawca będzie mógł zwolnić dys-
cyplinarnie tę pracownicę, gdyż zapis monitoringu nie pozostawiał wątpliwości, kto dopuścił 
się przestępstwa kradzieży.

■■ zawinionej	przez	pracownika	utraty	uprawnień	koniecznych	do	wykonywania	pracy	
na	zajmowanym	stanowisku	–	wskutek	utraty	takich	uprawnień	zatrudnianie	pra-
cownika	na	danym	stanowisku	staje	się	bezprzedmiotowe
	Dotyczy	to	zawodów,	przy	wykonywaniu	których	należy	się	wykazać	określonymi	upraw
nieniami,	np.	kierowców,	operatorów	specjalistycznych	maszyn,	lekarzy	itp.

Należy	pamiętać,	że	rozwiązanie	umowy	bez	zachowania	okresu	wypowiedzenia	jest	uza
sadnione	jedynie	w	przypadku	zawinionej	przez	pracownika	utraty	uprawnień.	Utrata	takich	
uprawnień	 bez	 winy	 pracownika,	 np.	 z	 powodu	 pogorszenia	 się	 stanu	 zdrowia	 kierowcy	
i	utraty	z	tego	powodu	prawa	jazdy,	nie	będzie	uzasadniała	rozwiązania	z	nim	umowy	bez	
zachowania	okresu	wypowiedzenia.	Jeżeli	pracodawca	nie	ma	możliwości	powierzenia	takie
mu	pracownikowi	innej	pracy,	będzie	mógł	wypowiedzieć	mu	umowę	o	pracę	z	zachowaniem	
odpowiedniego	okresu	wypowiedzenia.

Możliwość	rozwiązania	z	pracownikiem	umowy	o	pracę	bez	zachowania	okresu	wypo
wiedzenia	jest	ograniczona	w	czasie.	Pracodawca	nie	może	tego	uczynić	po	upływie	1	mie
siąca	 od	 uzyskania	 wiadomości	 o	 okolicznościach	 uzasadniających	 rozwiązanie	 umowy	
o	pracę	(art.	52	§	2	k.p.).	Nie	ma	w	tym	przypadku	znaczenia,	kiedy	pracownik	dopuścił	się	
zachowania	uzasadniającego	dyscyplinarne	rozwiązanie	umowy.

Przykład
Pracownik zatrudniony w magazynie budowlanym w lipcu 2014 r. przywłaszczył sobie materiały 
niezbędne do przeprowadzenia remontu jego mieszkania. W kwietniu 2015 r. pracodawca prze-
prowadził w magazynie inwentaryzację, która wykazała te braki. Po przejrzeniu zapisów monito-
ringu ujawniono sprawcę kradzieży. W maju 2015 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem, 
który dopuścił się tego przywłaszczenia, umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. W tym przy-
padku nie ma znaczenia, że od daty tego zdarzenia upłynęło prawie 10 miesięcy.

Rozwiązanie	każdej	umowy	o	pracę	(na	okres	próbny,	na	czas	określony,	na	zastępstwo	
itd.)	bez	zachowania	okresu	wypowiedzenia	z	winy	pracownika	(dyscyplinarnie)	musi	speł
niać	określone	wymagania	formalne,	tj.:

■■ nastąpić	na	piśmie,
■■ określać	przyczynę	uzasadniającą	to	rozwiązanie,
■■ zawierać	pouczenie	o	możliwości	odwołania	się	pracownika	w	terminie	14	dni	do	właści

wego	sądu	pracy.
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Przed	rozwiązaniem	umowy	z	pracownikiem	należącym	do	związków	zawodowych	pra
codawca	musi	zasięgnąć	opinii	organizacji	związkowej	reprezentującej	pracownika.	W	przy
padku	 rozwiązania	 umowy	 bez	 wypowiedzenia	 organizacja	 związkowa	 powinna	 wyrazić	
swoją	opinię	niezwłocznie,	nie	później	jednak	niż	w	ciągu	3	dni.	Opinia	związku	zawodowe
go	nie	jest	wiążąca	dla	pracodawcy.

Wszelkie	wyjaśnienia	dotyczące	doręczenia,	szczegółowości	przyczyny,	pouczenia	opisa
ne	w	rozdziale	dotyczącym	wypowiedzenia	umowy	przez	pracodawcę,	należy	odpowiednio	
odnosić	do	zwolnienia	dyscyplinarnego.

Pracodawca,	który	decyduje	się	na	wysłanie	za	pośrednictwem	poczty	dyscyplinarnego	
zwolnienia	pracownika	z	pracy,	powinien	ustalić	datę	doręczenia	pracownikowi	przesyłki.	
Nie	można	bowiem	dokonać	takiego	rozwiązania	wcześniej,	niż	z	datą	doręczenia	pracow
nikowi	pisma	w	tym	zakresie.	Takie	rozwiązanie	umowy,	przez	wysłanie	pisma	za	pośred
nictwem	poczty,	powinno	nastąpić	za	zwrotnym	potwierdzeniem	odbioru.	Data	wskazana	
na	zwrotce	jako	odbiór	pisma	będzie	jednocześnie	datą	rozwiązania	umowy.	Nie	ma	zatem	
przeszkód	prawnych,	by	pracodawca	poczekał	na	zwrotkę	i	dopiero	wówczas	wydał	pra
cownikowi	świadectwo	pracy,	będąc	już	pewnym	co	do	daty	odbioru	przez	niego	pisma	ze	
zwolnieniem	dyscyplinarnym.	Należy	jednak	wziąć	pod	uwagę,	że	świadectwo	pracy	musi	
być	pracownikowi	wysłane	najpóźniej	w	7.	dniu	od	dnia,	kiedy	rozwiązała	się	jego	umowa	
o	pracę.

Przykład
W związku z kilkudniową nieobecnością pracownika w pracy, która w żaden sposób nie została 
przez niego usprawiedliwiona, pracodawca wysłał mu 15 maja 2015 r. rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z powodu naruszenia dyscypliny pracy. Jednocześnie pracownikowi zo-
stało wysłane świadectwo pracy, w którym wskazano okres zatrudnienia do 15 maja 2015 r. 
Wskazanie tej daty jest nieprawidłowe. Pracodawca powinien zaznaczyć w piśmie rozwiązują-
cym umowę, że do ustania stosunku pracy dojdzie z chwilą doręczenia pracownikowi tego pi-
sma. Świadectwo pracy powinien przesłać później, gdy już będzie znał termin odebrania przesył-
ki, który będzie jednocześnie terminem rozwiązania umowy o pracę.

Często	zdarza	się,	że	pracownicy	po	doręczeniu	im	dyscyplinarnego	zwolnienia	z	pracy	
proszą	pracodawcę	o	zmianę	trybu	rozwiązania	umowy	na	porozumienie	stron.	Należy	pa
miętać,	że	w	takim	przypadku	należy	każdorazowo	uzyskać	od	pracownika	zgodę	na	wyco
fanie	wręczonego	rozwiązania	umowy	i	dopiero	wówczas	rozwiązać	stosunek	pracy	na	pod
stawie	porozumienia	stron.

5.2.  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie	umowy	o	pracę	w	trybie	natychmiastowym,	bez	zachowania	okresu	wypowie
dzenia,	jest	również	możliwe	w	przypadku	przedłużającej	się	usprawiedliwionej	nieobecno
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ści	pracownika	w	pracy.	Wprawdzie	Kodeks	pracy	gwarantuje	pracownikowi	ochronę	stosun
ku	pracy	podczas	usprawiedliwionej	nieobecności,	jednak	tylko	przez	pewien	okres.

Pracodawca	ma	prawo	rozwiązać	umowę	o	pracę	bez	wypowiedzenia,	jeżeli:
■■ niezdolność	pracownika	do	pracy	wskutek	choroby	trwa	dłużej	niż	3	miesiące	–	gdy	pra

cownik	był	zatrudniony	u	danego	pracodawcy	krócej	niż	6	miesięcy	lub
■■ niezdolność	pracownika	do	pracy	wskutek	choroby	trwa	dłużej	niż	łączny	okres	pobiera

nia	z	tego	tytułu	wynagrodzenia	i	zasiłku	oraz	pobierania	świadczenia	rehabilitacyjnego	
przez	pierwsze	3	miesiące	–	gdy	pracownik	był	zatrudniony	u	danego	pracodawcy	co	naj
mniej	6	miesięcy	lub	jeżeli	niezdolność	do	pracy	została	spowodowana	wypadkiem	przy	
pracy	albo	chorobą	zawodową,

■■ usprawiedliwiona	nieobecność	pracownika	w	pracy	z	innych	przyczyn	niż	ww.	trwa	dłu
żej	niż	1	miesiąc.
Niezdolność	pracownika	do	pracy	uprawniająca	do	rozwiązania	z	nim	umowy	musi	być	

potwierdzona	stosownym	orzeczeniem	lekarskim.	Forma	oraz	elementy	rozwiązania	umowy	
w	tym	trybie	są	identyczne,	jak	przy	zwolnieniu	dyscyplinarnym	pracownika.	Identyczna	jest	
również	procedura	konsultacji	związkowej.

Okres	niezdolności	do	pracy,	jaki	uprawnia	pracodawcę	do	rozwiązania	umowy	z	pracow
nikiem	zatrudnionym	krócej	niż	6	miesięcy,	musi	trwać	dłużej	niż	3	miesiące.	Sposób	liczenia	
terminów	miesięcznych	należy	w	tym	przypadku	zaczerpnąć	z	przepisów	prawa	cywilnego.	
Oznacza	to	zatem,	że	rozwiązanie	bez	wypowiedzenia	może	nastąpić	dopiero	następnego	dnia	
po	dacie	odpowiadającej	początkowemu	dniowi	terminu,	a	gdy	takiego	dnia	nie	było,	w	pierw
szym	dniu	następnego	miesiąca.	Ponadto	ustawodawca	posłużył	się	pojęciem	„dłużej	niż	3	mie
siące”.	Oznacza	to,	że	okres,	jaki	musi	upłynąć,	aby	niezdolność	do	pracy	uprawniała	praco
dawcę	do	rozwiązania	umowy	bez	wypowiedzenia,	wynosi	co	najmniej	3	miesiące	i	1	dzień.

Pracodawca	 nie	 może	 również	 rozwiązać	 umowy	 z	 powodu	 niezdolności	 pracownika	
do	pracy	wskutek	choroby	z	datą	przyszłą,	gdy	nie	upłynął	jeszcze	okres	ochronny.

Przykład
Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy od 2 stycznia 2015 r. przebywa nieprzerwanie na 
zwolnieniu lekarskim. 31 marca br. pracodawca wysłał do niego pismo rozwiązujące umowę 
o pracę w trybie art. 53 k.p. z datą 4 kwietnia 2015 r. Pracownik odebrał pismo 2 kwietnia 2015 r. 
W takim przypadku nie było podstaw do wysłania tego pisma przez pracodawcę 31 marca, gdyż 
nie zostały jeszcze spełnione przesłanki ustawowe do rozwiązania z pracownikiem umowy w tym 
trybie. Takie pismo pracodawca mógłby wysłać dopiero 3 kwietnia br., gdyby w tym dniu pracow-
nik nadal przebywał na zwolnieniu lekarskim związanym z chorobą.

Należy	przyjąć,	że	w	omawianym	przypadku	okres	zatrudnienia	jako	krótszy	niż	6	mie
sięcy	dotyczy	zatrudnienia	przed	powstaniem	niezdolności	do	pracy.	Do	okresu	zatrudnie
nia	 nie	 wlicza	 się	 zatem	 okresu	 tej	 niezdolności.	 Ponadto	 należy	 uznać,	 że	 3miesięczny	
okres	niezdolności	do	pracy	nie	może	być	przerwany.	Nie	można	bowiem	sumować	krótszych	
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okresów	 choroby	 pracownika	 w	 roku	 kalendarzowym,	 nawet	 gdy	 łącznie	 przekroczą	 one	
3	miesiące,	a	następnie	rozwiązać	umowę.

W	przypadku	pracowników	zatrudnionych	u	pracodawcy	co	najmniej	6	miesięcy	lub	gdy	
niezdolność	 do	 pracy	 jest	 spowodowana	 wypadkiem	 przy	 pracy	 albo	 chorobą	 zawodową,	
okres	ochronny	jest	znacznie	dłuższy.	Trwa	on	bowiem	przez	cały	okres	pobierania	z	tytułu	
niezdolności	do	pracy	wynagrodzenia	i	zasiłku	chorobowego	oraz	świadczenia	rehabilitacyj
nego	przez	pierwsze	3	miesiące.	 Jeśli	chodzi	o	wynagrodzenie	chorobowe,	 to	przysługuje	
ono	przez	33	dni	lub	14	dni	w	przypadku	pracownika,	który	ukończył	50.	rok	życia.	Za	pozo
stały	okres	niezdolności	do	pracy	z	powodu	choroby	przysługuje	zasiłek	chorobowy,	nie	dłu
żej	jednak	niż	za	182	dni,	a	jeżeli	niezdolność	do	pracy	została	spowodowana	gruźlicą	lub	
występuje	w	trakcie	ciąży	–	nie	dłużej	niż	przez	270	dni.

Pracownik	po	wyczerpaniu	okresu	zasiłkowego,	jeśli	nie	przyznano	mu	świadczenia	
rehabilitacyjnego,	powinien	stawić	się	do	pracy.	Pracodawca	skieruje	go	wówczas	na	kon
trolne	profilaktyczne	badania	lekarskie.	Jeżeli	lekarz	medycyny	pracy	wyda	orzeczenie,	że	
pracownik	jest	w	dalszym	ciągu	niezdolny	do	wykonywania	pracy	na	zajmowanym	stanowi
sku,	 to	pracodawca	może	podjąć	decyzję	o	wypowiedzeniu	pracownikowi	z	 tej	przyczyny	
umowy	o	pracę.	Nie	może	jednak	rozwiązać	z	pracownikiem	umowy	bez	wypowiedzenia.

Możliwość	rozwiązania	z	pracownikiem	umowy	o	pracę	z	przyczyn	długotrwałej	niezdol
ności	do	pracy	ustaje,	gdy	pracownik	powrócił	do	pracy.	W	takim	przypadku	pracodawca	nie	
ma	już	prawa	rozwiązać	umowy	z	pracownikiem	bez	wypowiedzenia,	chociażby	jego	nie
zdolność	do	pracy	przekroczyła	wskazane	w	tym	przepisie	okresy.

Jeżeli	pracownik	po	wyczerpaniu	okresu	zasiłkowego	ubiega	się	o	przyznanie	świadczenia	
rehabilitacyjnego,	 ale	 nie	 ma	 jeszcze	 decyzji	 ZUS	 w	 sprawie	 przyznania	 tego	 świadczenia,	
pracodawca	powinien	poczekać	na	tę	decyzję.	Okres	nieobecności	pracownika	w	pracy	w	tym	
czasie	trzeba	potraktować	jak	okres	usprawiedliwiony,	ale	niepłatny.	Jeżeli	pracownik	otrzyma	
świadczenie	rehabilitacyjne,	będzie	podlegał	ochronie	przez	kolejne	3	miesiące.	Jeśli	natomiast	
nie	otrzyma	go	i	zostanie	uznany	za	zdolnego	do	pracy,	powinien	wrócić	do	pracy.	W	takim	
przypadku	pracodawca	powinien	skierować	go	na	badania	do	lekarza	medycyny	pracy.

Warianty decyzji pracodawcy dotyczące możliwości  
zwolnienia pracownika w zależności od przyznanego mu  
świadczenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

Przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego

Odmowa przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego Przyznanie renty

Pracodawca może zwolnić 
pracownika bez wypowiedzenia 
w trybie art. 53 § 1 pkt 1 
lit. b k.p., jeżeli po 3-miesięcznym 
okresie pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego nadal będzie 
niezdolny do pracy

Pracodawca kieruje pracownika 
na profilaktyczne badania lekarskie 
i jeżeli pracownik jest niezdolny 
do pracy na dotychczasowym 
stanowisku, może go zwolnić 
z pracy bez wypowiedzenia w trybie 
art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. Jeżeli 
pracownik jest zdolny do pracy, 
nie można go zwolnić w tym trybie

Pracodawca może zwolnić 
pracownika bez wypowiedzenia 
w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p.
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Ponadto	przepisy	przewidują	rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	z	powodu	trwają
cej	dłużej	niż	1	miesiąc	usprawiedliwionej	nieobecności	pracownika	w	pracy	z	innych	przy
czyn	niż	niezdolność	do	pracy,	 sprawowanie	opieki	nad	dzieckiem	czy	odosobnienie	pra
cownika	 ze	 względu	 na	 chorobę	 zakaźną.	 Nieobecność	 pracownika	 w	 pracy	 jest	
usprawiedliwiona,	jeżeli	następuje	z	przyczyn	od	niego	niezależnych,	które	uniemożliwiają	
pracownikowi	stawienie	się	do	pracy.	Jednym	z	powodów	uzasadniających	rozwiązanie	umo
wy	o	pracę	na	tej	podstawie	jest	odbywanie	przez	pracownika	kary	pozbawienia	wolności.	
Nie	dotyczy	to	natomiast	nieobecności	spowodowanej	tymczasowym	aresztowaniem,	które	
z	upływem	3	miesięcy	powoduje	wygaśnięcie	stosunku	pracy.

Rozwiązania	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	nie	można	dokonać	 również	w	 razie	
nieobecności	pracownika	ze	względu	na	chorobę	zakaźną	przez	okres	pobierania	z	tego	tytu
łu	wynagrodzenia	i	zasiłku.	Nie	ma	w	tym	przypadku	znaczenia	okres	zatrudnienia	pracow
nika	u	danego	pracodawcy.	Ochrona	trwa	wówczas	przez	cały	przyznany	pracownikowi	okres	
zasiłkowy.

Możliwość	rozwiązania	umowy	o	pracę	z	powodu	przedłużającej	się	choroby	pracownika	
jest	uprawnieniem,	a	nie	obowiązkiem	pracodawcy.

Okres	ochronny	wskazany	przez	ustawodawcę	dotyczy	zatrudnienia	u	danego	(tego	same
go)	pracodawcy,	a	nie	u	różnych	pracodawców.	Wyjątek	stanowi	przejście	zakładu	pracy	bądź	
jego	części	na	innego	pracodawcę	w	trybie	art.	231	k.p.,	a	także	sytuacja,	gdy	nowy	praco
dawca	jest	następcą	prawnym	w	stosunkach	pracy	nawiązanych	przez	pracodawcę	poprzed
nio	zatrudniającego	pracownika.

5.3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownikowi	przysługuje	prawo	do	rozwiązania	z	pracodawcą	umowy	o	pracę	w	trybie	na
tychmiastowym	(bez	wypowiedzenia)	w	2	przypadkach:

■■ gdy	po	wydaniu	orzeczenia	lekarskiego	stwierdzającego	szkodliwy	wpływ	wykonywa
nej	pracy	na	zdrowie	pracownika	pracodawca	nie	przeniesie	go	do	innej	pracy,	odpo
wiedniej	ze	względu	na	stan	jego	zdrowia	i	kwalifikacje,	w	terminie	wskazanym	w	tym	
orzeczeniu,

■■ w	razie	ciężkiego	naruszenia	podstawowych	obowiązków	pracodawcy	wobec	pracow	nika.

W	obowiązujących	przepisach	nie	ma	wskazań,	jakie	zachowania	pracodawcy	będą	uza
sadniały	możliwość	rozwiązania	przez	pracownika	umowy	w	tym	trybie.	W	każdej	sytuacji	
będzie	to	zależne	od	okoliczności	i	rodzaju	tych	naruszeń.	Na	pewno	pracownik	będzie	mógł	
rozwiązać	umowę	bez	wypowiedzenia,	jeżeli	pracodawca:

■■ nie	wypłaca	mu	należnego	wynagrodzenia,
■■ stosuje	wobec	niego	mobbing,
■■ nie	zapewnia	odpowiednich	warunków	bhp.

Należy	przyjąć,	że	zachowanie	pracodawcy	musi	być	w	tym	przypadku	zawinione	i	mieć	
charakter	ciężki.	Pracownik	nie	może	natomiast	traktować	jakiegokolwiek	naruszenia	wobec	
niego	obowiązków	pracodawcy	jako	pretekstu	do	rozwiązania	umowy	w	tym	trybie.



  nr 10/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 69

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik

�
Przykład
Pracodawca z powodu przejściowych trudności finansowych zakładu spóźnił się o 2 dni 
z wypłatą pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Zamiast 10 marca 2015 r. wypłacił je 
dopiero 12 marca br. Pracownik 11 marca br. złożył do pracodawcy pismo rozwiązujące 
umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązku pracodawcy związanego z ter-
minowym wypłacaniem wynagrodzenia pracownikom. W takim przypadku, w razie postę-
powania sądowego i wykazania przez pracodawcę braku jego winy w opóźnieniu wypłat 
wynagrodzenia, natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika może zo-
stać uznane za bezzasadne.

Pracownik,	podejmując	decyzję	o	takim	rozwiązaniu	umowy,	musi	jednak	liczyć	się	z	tym,	
że	w	razie	odwołania	się	pracodawcy	do	sądu	pracy	od	takiego	rozwiązania	umowy	i	podzie
lenia	przez	sąd	stanowiska	pracodawcy	pracodawca	będzie	miał	w	stosunku	do	pracownika	
roszczenie	o	odszkodowanie.

Rozwiązanie	umowy	w	tym	trybie	wymaga	od	pracownika	zachowania	formy	pisemnej,	
wraz	z	podaniem	przyczyny	uzasadniającej	takie	rozwiązanie.	Pracownik,	podejmując	decy
zję	o	takim	rozwiązaniu	umowy,	jest	również	ograniczony	w	czasie	i	nie	może	tego	dokonać	
po	upływie	1	miesiąca	od	uzyskania	wiadomości	o	zaistnieniu	przyczyny	uzasadniającej	to	
rozwiązanie	(art.	55	§	2	k.p.).

Pracodawca	 jest	 zobowiązany	 do	 wypłacenia	 pracownikowi,	 który	 rozwiązał	 umowę	
o	pracę	z	powodu	ciężkiego	naruszenia	przez	pracodawcę	praw	pracowniczych,	odszkodowa
nia	w	wysokości	wynagrodzenia	za	okres:

■■ wypowiedzenia,	gdy	strony	łączyła	umowa	o	pracę	na	czas	nieokreślony,
■■ 2	tygodni	w	przypadku	umowy	na	czas	określony	(bez	względu	na	to,	czy	zawarto	w	niej	

klauzulę	o	możliwości	wcześniejszego	wypowiedzenia)	lub	na	czas	wykonania	określo
nej	pracy.

Z	rozwiązaniem	przez	pracownika	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	związana	jest	
fikcja	 prawna,	 nakazująca	 traktowanie	 takiego	 rozwiązania,	 w	 zakresie	 przewidzianych	
przez	prawo	skutków,	na	równi	z	wypowiedzeniem	umowy	o	pracę	przez	pracodawcę.	Ta
kie	 uregulowanie	 ma	 zatem	 dla	 pracownika	 znaczenie	 w	 zakresie	 prawa	 do	 zasiłku	 dla	
bezrobotnych,	gdy	wypowiedzenie	umowy	przez	pracodawcę	uprawnia	go	do	tego	świad
czenia.

6. Wygaśnięcie stosunku pracy

Umowa	o	pracę	wygasa	z	mocy	prawa	w	przypadkach	ściśle	wskazanych	w	Kodeksie	pracy.	
Do	rozwiązania	umowy	w	tym	trybie	dochodzi	niezależnie	od	woli	pracodawcy	i	pracownika	
oraz	bez	konieczności	składania	przez	strony	umowy	o	pracę	pism	rozwiązujących	umowę.	
Pracodawca	wydaje	pracownikowi	tylko	świadectwo	pracy.
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Przykłady wygaśnięcia umowy o pracę

■■ śmierć pracownika,
■■ śmierć pracodawcy,
■■ upływ 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,
■■ brak powrotu pracownika do pracy w ciągu 7 dni po okresie urlopu bezpłatnego udzielonego 

w związku z pełnieniem funkcji z wyboru.

PODSTAWA PRAWNA:
■f  art. 3, art. 18, art. 183a–183d, art. 221, art. 25–34, art. 36, art. 361, art. 38, art. 41, art. 52, art. 53, art. 55, art. 63–66, art. 74, 
art. 772, art. 78, art. 86, art. 94 pkt 1, art. 942, art. 1011–1014, art. 124, art. 129, art. 135, art. 149, art. 150, art. 151, art. 152–154, 
art. 177, art. 1891, art. 226, art. 229, art. 2373, art. 2376–2378, art. 264, art. 281, art. 283, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974  r. 
– Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),

■f art. 24, art. 82–88, art. 389, art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 539),

■f art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 211),

■f art. 1, art. 5, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 192),

■f art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),

■f art. 13 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228),

■f art. 13 pkt 1, art. 36 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121),

■f art. 22 ust. 2, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 478),

■f art. 74 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 357),

■f art. 210 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),

■f § 12 ust. 2, § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196 poz. 1420),

■f § 1–8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodaw-
ców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 
Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. poz. 971),

■f § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pra-
cowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów prze-
widzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 457),

■f art. 23, art. 32 ust. 1 pkt 6, art. 49–54 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).

MAREK SKAŁKOWSKI
specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik działu porad prawnych Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie

ALEKSANDER P. KUŹNIAR
prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa pracy oraz komentarza 
do Kodeksu pracy, od 10 lat zajmuje się zawodowo prawem pracy
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III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

�Czy�w�umowie�o�pracę�można�zapisać,�że�stosunek�pracy�
zostanie�nawiązany�w�dniu�przystąpienia�pracownika�
do�pracy

Chcemy zawrzeć umowę o pracę z nowym pracownikiem, który wyjeżdża na kilka dni za grani-
cę. Nie jest możliwa do ustalenia dokładna data jego powrotu, a umowę chcemy podpisać jesz-
cze przed jego wyjazdem. Czy w umowie o pracę możemy zapisać, że „rozpoczęcie pracy nastą-
pi z dniem podjęcia pracy przez pracownika”?

Nie	mogą	Państwo	skutecznie	ustalić	w	umowie	o	pracę,	że	stosunek	pracy	powstanie	w	dniu	
podjęcia	pracy	przez	pracownika.	Umowa	o	pracę	zostaje	nawiązana	niezależnie	od	tego,	czy	
pracownik	przystąpi	do	pracy.	Określenie	dnia	rozpoczęcia	pracy	w	proponowany	przez	Państwa	
sposób	uzależniałoby	zawarcie	umowy	o	pracę	od	przystąpienia	pracownika	do	pracy.

Umowa	o	pracę	zostaje	nawiązana	w	terminie	określonym	w	niej	jako	dzień	rozpoczęcia	
pracy.	Jeżeli	termin	ten	nie	zostanie	ustalony	w	umowie	o	pracę,	to	stosunek	pracy	zostanie	
nawiązany	w	dniu	zawarcia	tej	umowy	(art.	26	k.p.).

Mogą	 Państwo	 zawrzeć	 z	 pracownikiem	 umowę	 o	 pracę	 wcześniej	 niż	 przewidywany	
dzień	rozpoczęcia	pracy,	a	więc	mają	Państwo	możliwość	określenia	w	umowie	o	pracę	póź
niejszego	terminu	nawiązania	stosunku	pracy	niż	dzień	zawarcia	umowy.

Przykład
Kierowca podjął pracę 1 maja 2015 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze swoim przełożo-
nym. Ze względu na to, że z powodu święta w tym dniu biuro nie było czynne, nie było możliwości 
sporządzenia i podpisania umowy o pracę. Kadrowa wręczyła kierowcy umowę 4 maja 2015 r. 
z prośbą o jej podpisanie z datą wsteczną. W tym przypadku doszło do wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika. Pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, 
tj. 1 maja 2015 r., powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Jeże-
li w święto nie miał takiej możliwości, umowa o pracę powinna być podpisana i wręczona pra-
cownikowi wcześniej, np. 30 kwietnia 2015 r. z wpisaną datą rozpoczęcia pracy – 1 maja 2015 r.

W	omawianej	sytuacji	mogą	Państwo	zawrzeć	umowę	przed	wyjazdem	kandydata	na	pracow
nika	za	granicę,	z	wyznaczeniem	terminu	rozpoczęcia	pracy	przypadającego	po	jego	powrocie.

Przy	wpisywaniu	daty	rozpoczęcia	pracy	nie	trzeba	posługiwać	się	wyłącznie	datami	kalen
darzowymi.	Jeżeli	w	żaden	sposób	nie	mogą	Państwo	precyzyjnie	określić	daty	nawiązania	sto
sunku	pracy,	to	można	np.	wpisać,	że	„dzień	rozpoczęcia	pracy	nastąpi	w	drugim	dniu	po	powro
cie	 pracownika	 z	 Wilna	 do	 kraju”.	 Ponadto	 w	 umowie	 o	 pracę,	 przy	 określeniu	 terminu	
rozpoczęcia	pracy,	można	podać	dodatkowe	informacje,	np.	datę	wyjazdu	pracownika	za	grani
cę,	na	podstawie	której	będzie	można	ustalić,	że	chodzi	tu	o	powrót	z	tego	konkretnego	wyjazdu.	
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Taki	zapis	spowoduje,	że	jeżeli	pracownik	nie	przystąpi	faktycznie	do	pracy	w	wyznaczonym	
dniu,	to	i	tak	umowa	o	pracę	zostanie	nawiązana.	W	związku	z	tym	w	tym	drugim	dniu	po	po
wrocie	pracownika	z	zagranicy	rozpocznie	się	okres	zatrudnienia.	Od	tego	dnia	Państwo	i	pra
cownik	będą	podlegać	wzajemnym	prawom	i	obowiązkom	w	zakresie	przepisów	prawa	pracy.

Przykładowy zapis w umowie o pracę dotyczący rozpoczęcia pracy  
przez pracownika

(…)
Data rozpoczęcia pracy: Stosunek pracy zostanie nawiązany następnego dnia po powrocie pra-
cownika z Berlina, skąd pracownik wyjedzie 14 czerwca 2015 r.
(…)

Jest	zasadnicza	różnica	między	zawarciem	umowy	o	pracę	a	podjęciem	pracy.	Data	zawar
cia	umowy	i	data	rozpoczęcia	pracy	mogą	się	pokrywać,	ale	nie	muszą.	Jeżeli	te	daty	są	różne,	
to	okres	między	nimi	nie	jest	okresem	zatrudnienia,	niezależnie	od	jego	długości.	Nie	jest	to	
więc	okres,	w	którym	pracownikowi	przysługują	jakiekolwiek	uprawnienia	związane	ze	stosun
kiem	pracy.	Nie	ma	jednak	przeszkód,	aby	zakład	pracy	podjął	decyzję	o	rozwiązaniu	umowy	
o	pracę	jeszcze	przed	faktycznym	przystąpieniem	pracownika	do	świadczenia	pracy.

  Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę 
o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Przystąpienie	do	pracy	w	dniu	określonym	w	umowie	o	pracę	 jest	podstawowym	obo
wiązkiem	pracownika.	Nieprzystąpienie	przez	pracownika	do	wykonywania	pracy	w	dniu	
wyznaczonym	 w	 umowie	 o	 pracę	 może	 mieć	 miejsce	 jedynie	 wówczas,	 gdy	 nieobecność	
pracownika	w	pracy	da	się	usprawiedliwić,	np.	w	przypadku	choroby	potwierdzonej	lekar
skim	zwolnieniem	od	pracy.	Jeżeli	pracownik	nie	przystąpi	do	pracy	w	ustalonym	w	umowie	
o	pracę	terminie,	będzie	to	nieusprawiedliwiona	nieobecność	w	pracy.	W	takim	przypadku	
pracodawca	będzie	mógł	ukarać	pracownika	karą	porządkową,	a	nawet	rozwiązać	z	nim	umo
wę	o	pracę	w	trybie	natychmiastowym	z	powodu	ciężkiego	naruszenia	obowiązków	pracow
niczych	polegającego	na	niestawieniu	się	do	pracy	(art.	52	§	1	pkt	1	k.p.).

Natomiast	jeżeli	pracownik	zostanie	dopuszczony	do	wykonywania	pracy	bez	sporządzo
nej	na	piśmie	umowy,	to	w	dniu	podjęcia	pracy	nastąpi	zawarcie	stosunku	pracy.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 26, art. 52 § 1 pkt 1, art. 108 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1662).

JADWIGA KRUKOWSKA 
specjalista w zakresie prawa pracy
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��Czy�w�przypadku�wolnego�etatu�trzeba�zatrudniać�
w�pierwszej�kolejności�pracujących�już�niepełnoetatowców

Zatrudniamy kierowców na pełny etat i kilka osób na tym stanowisku na pół etatu. Ostatnio, po 
zawarciu umowy na pełny etat z kierowcą z zewnątrz, zgłosił się do nas kierowca pracujący 
u nas na pół etatu z żądaniem zatrudnienia go w pełnym wymiarze. Czy żądanie pracownika jest 
uzasadnione?

Jeżeli	 istnieje	 obiektywna	możliwość	 zmiany	wymiaru	 czasu	pracy	 z	 połowy	etatu	na	
pełny	etat,	to	mają	Państwo	obowiązek	uwzględnić	taki	wniosek	pracownika.	Przed	rozpo
częciem	rekrutacji	należało	poinformować	pracowników	o	możliwości	zatrudnienia	na	pełny	
etat	na	stanowisku	kierowcy.

Jeżeli	będą	mieli	Państwo	zamiar	w	dalszym	ciągu	zatrudniać	kierowców	w	pełnym	wy
miarze	czasu	pracy	i	będzie	do	obsadzenia	taki	etat,	to	Państwa	kierowca	będzie	miał	pierw
szeństwo	 przed	 osobami	 z	 zewnątrz	 w	 zatrudnieniu	 go	 w	 pełnym	 wymiarze	 czasu	 pracy.	
Pracodawca	powinien	bowiem,	w	miarę	możliwości,	uwzględnić	wniosek	pracownika	doty
czący	zmiany	wymiaru	czasu	pracy	określonego	w	umowie	o	pracę	(art.	292	§	2	k.p.).	Obo
wiązek	ten	dotyczy	także	zmiany	pracy	wykonywanej	na	pełny	etat	na	pracę	w	niepełnym	
wymiarze	czasu	pracy,	jeżeli	jest	taka	możliwość.	Wniosek	pracownika	o	zmianę	wymiaru	
czasu	pracy	nie	musi	mieć	formy	pisemnej.

Przykład
Kierownik dużego sklepu spożywczego umieścił na tablicy ogłoszeń informację o możliwości 
zatrudnienia ekspedientki na pół etatu. Jedna z ekspedientek w tym sklepie zatrudniona w peł-
nym wymiarze czasu pracy zgłosiła chęć podjęcia pracy na pół etatu. Wniosek ekspedientki 
został uwzględniony. Natomiast kierownik zatrudnił osobę z zewnątrz na stanowisku ekspe-
dientki w pełnym wymiarze czasu pracy. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie	z	poglądem	Sądu	Najwyższego,	użyte	w	Kodeksie	pracy	sformułowanie	„w	mia
rę	 możliwości”	 oznacza	 obowiązek	 pracodawcy,	 chyba	 że	 istnieją	 obiektywne	 przesłanki,	
które	 zwalniają	go	 z	 tego	obowiązku	 (uchwała	Sądu	Najwyższego	 z	10	września	1976	 r.,	
I	PZP	48/76,	OSNC	1977/4/65).

Państwa	pracownik	wystąpił	z	wnioskiem	o	zmianę	zatrudnienia	z	połowy	na	pełny	etat	już	po	
zatrudnieniu	nowego	pracownika.	Dlatego	nie	muszą	Państwo,	jeżeli	nie	ma	takiej	możliwości,	
zmieniać	mu	wymiaru	etatu,	w	jakim	jest	aktualnie	zatrudniony	na	pełny	wymiar	czasu	pracy.

Pracodawca	ma	obowiązek	informowania	swoich	pracowników	o	każdej	możliwości	za
trudnienia	w	pełnym	lub	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	na	poszczególnych	stanowi
skach	pracy,	a	pracowników	zatrudnionych	na	czas	określony	–	o	wolnych	miejscach	pracy	
(art.	942	k.p.).	Informację	na	ten	temat	należy	rozpowszechnić	w	taki	sposób,	jaki	jest	w	prak
tyce	przyjęty	w	zakładzie.



20 maja 2015 r.    www.serwispp.infor.pl74

Przepisy	prawa	pracy	nie	określają	skutków	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	
przez	pracodawcę	tego	obowiązku.	Nie	można	zatem	przyjąć,	że	niepełnoetatowiec	niepoin
formowany	o	możliwości	zatrudnienia	na	pełny	etat	w	firmie	ma	roszczenie	do	pracodawcy	
o	podwyższenie	etatu.	Zatem	nawet	jeżeli	nie	poinformowali	Państwo	pracowników	o	możli
wości	zatrudnienia	na	pełny	etat,	to	nie	ma	obowiązku	podwyższenia	etatu	temu	pracowniko
wi.	Pracownik	w	takiej	sytuacji	może	jednak	dochodzić	odszkodowania	na	ogólnych	zasa
dach,	 tj.	 na	 skutek	 wyrządzenia	 mu	 przez	 pracodawcę	 szkody	 z	 powodu	 niewykonania	
ciążących	na	nim	obowiązków	(art.	471	k.c.).	Przepisy	Kodeksu	cywilnego	stosujemy	bo
wiem	posiłkowo	w	sprawach	nieuregulowanych	w	Kodeksie	pracy.

Zawarcie	z	pracownikiem	umowy	o	pracę	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	nie	może	
powodować	ustalenia	jego	warunków	pracy	i	płacy	w	sposób	mniej	korzystny	w	stosunku	do	
pracowników	wykonujących	taką	samą	lub	podobną	pracę	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy.	
Należy	przy	tym	uwzględnić	proporcjonalność	wynagrodzenia	za	pracę	i	innych	świadczeń	
związanych	z	pracą	do	wielkości	wymiaru	czasu	pracy	pracownika	(art.	292	§	1	k.p.).

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 292, art. 942, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),

■f art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 539).

JADWIGA KRUKOWSKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Czy�w�umowie�na�okres�próbny�można�zawrzeć�
postanowienie,�że�po�jej�zakończeniu�staje�się�umową�
na�czas�nieokreślony

Zamierzamy w czerwcu 2015 r. zatrudnić pracownika, który wyraził chęć przejścia do naszej fir-
my z konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Pracownik ten chciałby, aby po okresie próbnym kolej-
na umowa była zawarta na czas nieokreślony. Czy można wprowadzić tego rodzaju zapis do 
umowy na czas próbny? Czy firma ma obowiązek stosować się do takiej klauzuli po zakończe-
niu okresu próbnego?

Nie	ma	przeszkód	do	zawarcia	dodatkowej	klauzuli	w	umowie	na	okres	próbny,	w	której	
firma	zobowiąże	się	zatrudnić	pracownika	po	okresie	próbnym	na	czas	nieokreślony.	Praco
dawca	i	pracownik	mają	bowiem	swobodę	w	kształtowaniu	warunków	umowy	o	pracę.	Pra
codawca	musi	zastosować	się	do	wprowadzonego	zapisu	przekształcającego	umowę	próbną	
w	umowę	na	czas	nieokreślony.

Strony	umowy	o	pracę	mogą	zawierać	w	tej	umowie	dowolne	klauzule,	jeśli	tylko	nie	są	
one	sprzeczne	z	prawem	oraz	zasadami	współżycia	społecznego	oraz	nie	prowadzą	do	obej
ścia	prawa	(art.	300	k.p.,	w	związku	z	art.	3531	k.c.).	Jednak	postanowienia	zapisane	w	treści	
umowy	 o	 pracę	 nie	 mogą	 być	 dla	 pracownika	 mniej	 korzystne	 niż	 przepisy	 prawa	 pracy	
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(art.	18	k.p.).	Oceny,	czy	dany	zapis	jest	korzystniejszy	dla	pracownika	od	przepisów	prawa	
pracy,	należy	dokonać	w	dniu	wprowadzenia	tego	zapisu	do	umowy	o	pracę.

Strony	stosunku	pracy	mają	więc	swobodę	zawarcia	dowolnej	umowy	o	pracę,	a	 także	
swobodę	w	zakresie	zmiany	warunków	podpisanej	umowy	o	pracę.	Dopuszczalne	jest	zatem	
zapisanie,	że	umowa	na	okres	próbny	zostanie	przekształcona	w	umowę	na	czas	nieokreślony.	
Stosunek	pracy	na	czas	nieokreślony	jest	bowiem	dla	pracownika	lepszym	rozwiązaniem	niż	
umowa	na	okres	próbny.

Dopuszczalność	 zamieszczenia	 klauzuli	 o	 przekształceniu	 umowy	 na	 okres	 próbny	
w	umowę	na	czas	nieokreślony	potwierdził	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	4	listopada	2009	r.	
(I	PK	105/09,	niepubl.),	w	którym	stwierdził,	że	„dopuszczalne	jest	zawarcie	w	umowie	na	
okres	próbny	postanowienia	o	tym,	że	po	jej	zakończeniu	umowa	ta	staje	się	umową	na	czas	
nieokreślony.	 Zapis	 taki	 będzie	 dla	 pracownika	 z	 reguły	 korzystny,	 a	 tym	 samym	 zgodny	
z	art.	18	Kodeksu	pracy,	dlatego	że	daje	pracownikowi	gwarancję	zatrudnienia	w	przypadku	
upływu	okresu	próbnego”.	W	ocenie	Sądu	Najwyższego	zapis	umowny	tej	treści	w	zasadzie	
gwarantuje	pracownikowi	stabilizację	zatrudnienia	w	ramach	stosunku	pracy.

Jeżeli	zapis	o	przekształceniu	umowy	na	okres	próbny	w	umowę	na	czas	nieokreślony	
zostanie	zawarty	w	umowie	próbnej,	strony	podpisanej	umowy	mogą	żądać	spełnienia	tego	
zobowiązania.	Gdyby	nie	doszło	do	kontynuacji	stosunku	pracy	na	podstawie	umowy	bezter
minowej,	każda	ze	stron	takiej	umowy	o	pracę	może	wyegzekwować	postanowienia	umowne	
na	drodze	sądowej.

  Jeżeli pracodawca, który zobowiązał się w umowie o pracę na okres 
próbny do zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, odmówi 
zawarcia takiej umowy, może zostać pozwany przez pracownika 
do sądu pracy o nawiązanie stosunku pracy.

Zatem	po	zakończeniu	umowy	na	okres	próbny	powinni	Państwo	zawrzeć	umowę	na	czas	
nieokreślony.	Dopuszczalne	jest	też	zawarcie	takiej	umowy	w	sposób	dorozumiany.	Pracow
nik	po	upływie	okresu	próbnego	może	przystąpić	do	pracy	bez	nowej	umowy	 i	będzie	 to	
traktowane	 jak	zawarcie	umowy	na	czas	nieokreślony.	W	takim	przypadku	obowiązują	go	
warunki	 zatrudnienia	określone	w	umowie	na	okres	próbny,	 z	 tym	że	 jest	 zatrudniony	na	
podstawie	umowy	na	czas	nieokreślony.

Przykład
Od 1 marca 2015 r. firma zatrudniła do projektu grupę pracowników, którzy przeszli z konkuren-
cyjnej firmy. Pracownicy dostali do podpisania umowy o pracę na czas próbny, trwający 3 mie-
siące. Rozwiązanie stosunków pracy miało więc nastąpić 31 maja 2015 r. Część z nich zapropo-
nowała, aby w umowach o pracę na czas próbny zawrzeć klauzule dotyczące przekształcenia 
tych umów w umowy na czas nieokreślony. Pozostali pracownicy stwierdzili, że jeszcze nie wie-
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dzą, co będą chcieli robić po zakończonym okresie próbnym, dlatego zawarli umowy na czas 
próbny bez dodatkowych zapisów. Po upływie tego okresu firma zawarła umowy na czas nie-
określony tylko z pracownikami, którzy mieli dodatkowe postanowienia. Pozostała część pra-
cowników otrzymała szansę indywidualnego negocjowania warunków nowej pracy, ale bez 
możliwości żądania zawarcia umowy na czas nieokreślony.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 11, art. 18, art. 25 § 2, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662),

■f art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 539).

PAWEŁ MALINOWSKI 
specjalista w zakresie prawa pracy

��Czy�informację�o�warunkach�zatrudnienia�trzeba�przekazać�
w�ciągu�7�dni�od�zawarcia�umowy,�czy�od�dnia�
przystąpienia�pracownika�do�pracy

Zawarliśmy z pracownikiem umowę o pracę miesiąc przed jego przystąpieniem do pracy. 
Czy informację o warunkach zatrudnienia trzeba przekazać mu w ciągu 7 dni od zawarcia 
umowy, czy od przystąpienia do pracy? 

Informację	o	warunkach	zatrudnienia	należy	przekazać	pracownikowi	nie	później	niż	w	ciągu	
7	dni	od	dnia	zawarcia	umowy	o	pracę.	W	przypadku	braku	regulaminu	pracy	powinni	Państwo	
zmienić	pracownikom	informację	o	warunkach	zatrudnienia	w	zakresie	godzin	pory	nocnej.

W	przypadku	zatrudnienia	nowego	pracownika	może	mieć	miejsce	sytuacja,	gdy	data	zawar
cia	umowy	i	dzień	rozpoczęcia	pracy	ustalone	w	umowie	o	pracę	są	różne.	Zawarta	w	umowie	
data	rozpoczęcia	pracy	(przystąpienia	pracownika	do	pracy)	określa	dzień	nawiązania	stosunku	
pracy	(art.	26	k.p.).	Może	być	ona	datą	znacznie	późniejszą	niż	dzień	zawarcia	umowy	o	pracę.

Umowa	o	pracę	z	reguły	nie	zawiera	wszystkich	informacji,	jakie	należy	przekazać	pra
cownikowi.	Najczęściej	w	umowie	o	pracę	podajemy:	strony	umowy	i	jej	rodzaj,	datę	zawar
cia	umowy,	warunki	pracy	 i	 płacy,	w	 szczególności	 rodzaj	 i	miejsce	wykonywania	pracy,	
wynagrodzenie	za	pracę,	wymiar	czasu	pracy	oraz	termin	rozpoczęcia	pracy	(art.	29	§	1	k.p.).	
Pozostałe	 warunki	 zatrudnienia	 są	 zawarte	 w	 informacji	 o	 warunkach	 zatrudnienia	 lub	
w	przepisach	wewnątrzzakładowych.

W	przedstawionej	sytuacji	informację	o	warunkach	zatrudnienia	powinni	Państwo	prze
kazać	pracownikowi	w	formie	pisemnej	nie	później	niż	w	ciągu	7	dni	od	dnia	zawarcia	umo
wy	o	pracę.	Zatem	bez	względu	na	różnicę	między	datą	zawarcia	umowy	a	określonym	w	umo
wie	 dniem	 przystąpienia	 pracownika	 do	 pracy	 termin	 7	 dni	 na	 pisemne	 poinformowanie	
pracownika	o	warunkach	zatrudnienia	należy	liczyć	od	dnia	zawarcia	umowy	o	pracę.
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Przykład
Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę 1 czerwca 2015 r. (dzień zawarcia umo-
wy o pracę). W umowie zawarto zapis: dzień rozpoczęcia pracy – 29 czerwca 2015 r. Zgodnie 
z takimi ustaleniami pracownik nie rozpocznie pracy w dniu zawarcia umowy. W omawianym 
przypadku pracodawca powinien wręczyć pracownikowi dodatkową informację o warunkach 
zatrudnienia najpóźniej 8 czerwca 2015 r., czyli w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę.

Informację	o	warunkach	zatrudnienia	należy	przekazać	pracownikom	nie	tylko	na	etapie	
zawierania	pierwszej	umowy	o	pracę	–	np.	umowy	na	okres	próbny.	Przy	zawieraniu	kolej
nych	umów	prawo	nie	zwalnia	pracodawcy	z	obowiązku	pisemnego	informowania	pracowni
ka	o	jego	warunkach	zatrudnienia.	Taką	informację	należy	sporządzać	oddzielnie	dla	każde
go	pracownika,	w	dwóch	egzemplarzach,	podpisanych	przez	pracodawcę	lub	upoważnionego	
pracownika.	Podpisany	przez	pracownika	egzemplarz	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	
dołączamy	do	części	B	akt	osobowych	pracownika.

Obowiązek	informacyjny	wobec	pracownika	nie	będzie	spełniony	w	przypadku	wysłania	
do	niego	emaila	zawierającego	dodatkowe,	indywidualne	warunki	zatrudnienia	lub	gdy	in
formacje	te	umieścimy	na	tablicy	ogłoszeń.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 26, art. 29 § 1, § 3, § 32, § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1662),

■f § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. poz. 971).

SEBASTIAN KRYCZKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

Jak�długo�aktualna�pozostaje�przyczyna�wypowiedzenia�
umowy�o�pracę�na�czas�nieokreślony

Pracownik telefonii komórkowej zatrudniony w salonie sprzedaży dostał upomnienie od kierownika 
punktu za brak profesjonalizmu w obsługiwaniu klientów. Chodziło o nierzetelne udzielanie infor-
macji o ofercie i wielokrotne wprowadzanie klientów w błąd przy zawieraniu umów o świadczenie 
usług telefonicznych. Powodowało to liczne reklamacje i zepsuło wizerunek firmy. Ponieważ pra-
cownik nadal nie przykładał się do pracy, kierownik salonu postanowił wypowiedzieć mu z tego 
powodu umowę o pracę. W tym czasie pracownik jednak rozchorował się i był na zwolnieniu lekar-
skim, które trwało przez maksymalny okres zasiłkowy, tj. 182 dni. Następnie skorzystał z 2 miesięcy 
świadczenia rehabilitacyjnego i potem wrócił do pracy. Nastawienie pracownika do pracy nie uległo 
zmianie. Nadal nie przykłada się do swoich obowiązków, np. po długotrwałej nieobecności nie za-
poznał się z nową ofertą naszej firmy, która stała się obowiązująca w czasie jego choroby, i nadal 
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udziela klientom nierzetelnych informacji. Kierownik salonu ma wątpliwości, czy w takiej sytuacji 
może zwolnić pracownika. Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę można podać pracownikowi 
jako przyczynę zwolnienia go z pracy zdarzenia, które miały miejsce kilka miesięcy temu?

Nie	 ma	 przeszkód	 prawnych,	 aby	 kierownik	 salonu	 zwolnił	 nierzetelnego	 pracownika.	
Działanie	na	szkodę	klientów	oraz	psucie	wizerunku	firmy	jest	wystarczającą	przyczyną	do	
złożenia	 pracownikowi	 wypowiedzenia	 umowy	 o	 pracę.	 Brakuje	 przepisów	 określających	
granice	czasowe	zdarzeń,	do	których	pracodawca	może	odwołać	się,	uzasadniając	wypowie
dzenie.	Jeżeli	zatem	przyczyna	wypowiedzenia	istniejąca	przed	zwolnieniem	lekarskim	pra
cownika	jest	obecnie	aktualna,	ponieważ	nadal	obsługuje	on	nierzetelnie	klientów,	to	mogą	
się	Państwo	powołać	w	wypowiedzeniu	także	na	te	zdarzenia	z	przeszłości.

Przepisy	prawa	pracy	nie	określają	 żadnych	przedziałów	czasowych	 stosowanych	przy	
wypowiadaniu	pracownikowi	umowy	o	pracę	na	czas	nieokreślony.	Zatem	istnieją	wątpliwo
ści,	jak	długo	pracodawca	może	powoływać	się	na	zdarzenia	lub	działania	pracownika	mogą
ce	uzasadniać	wypowiedzenie.	W	tym	zakresie	można	odwoływać	się	wyłącznie	do	orzecz
nictwa	 sądowego.	 Zgodnie	 z	 wyrokiem	 Sądu	 Najwyższego	 z	 23	 listopada	 2010	 r.	 (I	 PK	
105/10,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl),	wypowiedzenie	nie	jest	ograniczone	terminem	od	
ujawnienia	przyczyny	uzasadniającej	rozwiązanie	umowy	o	pracę.	Jeżeli	jednak	okoliczność	
uzasadniająca	wypowiedzenie	na	skutek	upływu	czasu	stała	się	nieaktualna	ze	względu	na	
cel	wypowiedzenia,	może	być	ono	uznane	za	nieuzasadnione.	Zatem	jeżeli	zdarzenia,	które	
chcą	Państwo	wskazać	jako	przyczynę	wypowiedzenia,	wystąpiły	przed	chorobą	pracownika,	
ale	nadal	są	aktualne,	ponieważ	pracownik	nie	przykłada	się	do	swoich	obowiązków	pracow
niczych,	to	można	je	podać	jako	powód	wypowiedzenia	umowy	o	pracę.

Podając	pracownikowi	przyczynę	wypowiedzenia,	można	mu	wskazać	kilka	przyczyn.	
W	wypowiedzeniu	najlepiej	podać	wszystkie	przyczyny	zwolnienia,	ponieważ	w	razie	jego	
zakwestionowania	przez	pracownika	sąd	będzie	badał	 tylko	prawidłowość	przyczyn	poda
nych	w	wypowiedzeniu.	

Przykładowe określenie przyczyny wypowiedzenia

(…)
Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest brak profesjonalizmu w obsłudze klientów, pole-
gający na udzielaniu nierzetelnych informacji o ofercie firmy oraz wprowadzaniu klientów w błąd 
przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonicznych.
(…)

Nie	będą	natomiast	brane	pod	uwagę	inne	przyczyny,	których	pracodawca	nie	wskazał	
w	 wypowiedzeniu.	 Potwierdził	 to	 Sąd	 Najwyższy	 w	 wyroku	 19	 kwietnia	 2010	 r.	 (II	 PK	
306/09,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl),	orzekając,	że	„okoliczności	podane	pracownikowi	
na	uzasadnienie	decyzji	o	rozwiązaniu	stosunku	pracy,	a	następnie	ujawnione	w	postępowa
niu	sądowym,	muszą	być	takie	same,	zaś	pracodawca	pozbawiony	jest	możliwości	powoły
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wania	się	przed	organem	rozstrzygającym	spór	na	 inne	przyczyny	mogące	przemawiać	za	
słusznością	wypowiedzenia	umowy”.

Przykład
Pracownik zakładu futrzarskiego otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, bez 
pisemnego uzasadnienia. Pracodawca poinformował jedynie pracownika ustnie, że powodem zwol-
nienia jest fakt, że pracownik od kilku miesięcy spóźnia się do pracy i jest nieuprzejmy dla klientów. 
W ocenie pracownika przyczyny przekazane mu ustnie są wyłącznie pozorne, bo prawdziwą przy-
czyną wypowiedzenia są kłopoty finansowe zakładu pracy i konieczność zlikwidowania jego stano-
wiska pracy. Pracownik utrzymywał w sporze z pracodawcą, że nie może on powoływać jako przy-
czynę wypowiedzenia spóźnień do pracy. W firmie istniała bowiem zasada, dotycząca wszystkich 
pracowników, że dopuszczalne jest 15-minutowe spóźnienie. Zatem pracodawca musiałby zwolnić 
większość pracowników z powodu spóźnień. Pracownik kwestionował także drugi zarzut, wskazu-
jąc, że miał najlepsze wyniki sprzedażowe w firmie, trudno więc posądzać go o nieuprzejme zacho-
wanie wobec kontrahentów. W omawianej sytuacji nie będą jednak rozważane przyczyny rozwiąza-
nia stosunku pracy, gdyż pracodawca pisemnie nie wskazał ich w wypowiedzeniu umowy o pracę, 
przez co naruszył przepisy Kodeksu pracy odnośnie do wypowiadania umów. Niepodanie lub nie-
właściwe podanie przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę stanowi naruszenie 
prawa i uprawnia pracownika do dochodzenia przywrócenia do pracy lub do odszkodowania.

Przyczyna	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	na	czas	nieokreślony	musi	być	w	oświadczeniu	
woli	pracodawcy	określona	w	sposób	konkretny	i	rzeczywisty;	ale	nie	bardzo	szczegółowy.

  Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna, rzeczywista i zrozumiała 
dla pracownika.

Sąd	Najwyższy	w	wyroku	11	stycznia	2011	r.	(I	PK	152/10,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl)	
stwierdził	m.in.,	że	„wypowiedzenie	umowy	o	pracę	stanowi	zwykły	sposób	jej	rozwiązania.	
Przyczyna	wypowiedzenia	nie	musi	w	związku	z	tym	mieć	szczególnej	wagi	czy	nadzwyczaj
nej	 doniosłości.	 Nie	 oznacza	 to	 przyzwolenia	 na	 arbitralne,	 dowolne	 i	 nieuzasadnione	 lub	
sprzeczne	z	zasadami	współżycia	społecznego	wypowiedzenie	umowy	o	pracę.	Wymóg	wska
zania	przez	pracodawcę	konkretnej	przyczyny	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	nie	jest	równo
znaczny	z	koniecznością	sformułowania	jej	w	sposób	szczegółowy,	drobiazgowy,	z	powołaniem	
opisów	wszystkich	faktów	i	zdarzeń,	dokumentów,	ich	dat	oraz	wskazaniem	poszczególnych	
działań	czy	zaniechań,	składających	się	w	ocenie	pracodawcy	na	przyczynę	uzasadniającą	wy
powiedzenie	umowy	o	pracę.	Wymóg	konkretności	może	być	 spełniony	poprzez	wskazanie	
kategorii	zdarzeń,	jeżeli	z	okoliczności	sprawy	wynika,	że	szczegółowe	motywy	wypowiedze
nia	są	pracownikowi	znane”.	Nie	będzie	jednak	błędem	szczegółowe	wskazanie	przyczyny	wy
powiedzenia,	ponieważ	powinna	ona	być	zrozumiała	dla	pracownika.
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Należy	przypomnieć,	że	brak	uzasadnienia	wypowiedzenia	umowy	na	czas	nieokreślony	
stanowi	naruszenie	przepisów	prawa	pracy.	Niespełnienie	przez	pracodawcę	wymogu	przed
stawienia	pracownikowi	uzasadnienia	wypowiedzenia	bezterminowego	stosunku	pracy	nie	
powoduje	nieważności	wypowiedzenia	umowy	o	pracę	z	mocy	prawa.	Dopiero	gdy	pracow
nik	zakwestionuje	takie	wypowiedzenie	przed	sądem	pracy,	to	sąd	może	uznać	złożone	wy
powiedzenie	za	bezskuteczne.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 30 § 4, art. 45 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA 
specjalista w zakresie prawa pracy

�Kiedy�rozwiązuje�się�umowa�na�zastępstwo�w�przypadku�
śmierci�zastępowanego�pracownika

Pracownik jest zatrudniony na umowę na zastępstwo. Została ona zawarta na czas nieobecno-
ści w pracy jednego z pracowników, bez określenia daty jej zakończenia. Osoba, którą zastępo-
wał pracownik, zmarła. Czy taką umowę należy wypowiedzieć, czy rozwiązuje się samoistnie? 
Jak udzielić pracownikowi pracującemu na zastępstwo urlopu wypoczynkowego? Zamierzamy 
przedłużyć tej osobie umowę. Czy należy zawrzeć z nią nową umowę na czas określony i czy 
urlop z poprzedniej umowy na zastępstwo może wykorzystać w trakcie nowej umowy o pracę?

W	razie	 śmierci	 zastępowanego	pracownika	 i	wygaśnięcia	 z	mocy	prawa	 jego	umowy	
o	pracę	rozwiązaniu	ulega	również	umowa	o	pracę	zawarta	z	pracownikiem	w	celu	jego	za
stępstwa.	Pracownik	zatrudniony	na	 zastępstwo	z	dniem	 rozwiązania	 jego	 stosunku	pracy	
nabywa	prawo	do	ekwiwalentu	pieniężnego	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy	w	wy
miarze	 odpowiadającym	 okresowi	 jego	 zatrudnienia	 u	 tego	 pracodawcy.	 Jeżeli	 natomiast	
strony	umowy	zamierzają	kontynuować	współpracę	bezpośrednio	po	rozwiązaniu	umowy	na	
zastępstwo,	pracodawca	może	nie	wypłacać	ekwiwalentu	i	wspólnie	z	pracownikiem	podjąć	
decyzję	o	wykorzystaniu	przez	niego	urlopu	w	trakcie	kolejnego	stosunku	pracy.

Umowa	o	pracę	na	zastępstwo	jest	umową	„celową”	zawieraną	na	czas	nieobecności	pra
cownika.	Zatem	w	większości	przypadków	nie	jest	możliwe	dokładne	określenie	terminu	jej	
rozwiązania.	Najczęściej	 termin	zakończenia	stosunku	pracy	zawartego	w	celu	zastępstwa	
jest	określany	w	umowie	przy	użyciu	np.	następujących	sformułowań:

■■ „umowa	jest	zawarta	na	czas	nieobecności	Pana	Jana	Kowalskiego	w	pracy”	albo
■■ „umowę	zawiera	się	do	dnia	powrotu	Pana	Jana	Kowalskiego	do	pracy”.

Trzeba	zwrócić	uwagę,	że	umowa	o	pracę	zastępowanego	pracownika	–	czasowo	nieobec
nego	w	pracy	–	ma	charakter	pierwotny	w	stosunku	do	umowy	o	pracę	zawartej	w	celu	za
stępstwa.	Gdyby	zatem	pracodawca	nie	podpisał	z	zastępowanym	pracownikiem	umowy	o	pra
cę,	nigdy	nie	doszłoby	do	zawarcia	umowy	na	zastępstwo	za	tego	pracownika	z	inną	osobą.
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Jeżeli	 zastępowany	 pracownik	 umrze	 w	 czasie	 swojej	 usprawiedliwionej	 nieobecności	
w	pracy,	to	z	dniem	jego	śmierci	stosunek	pracy	wygasa	(art.	631	§	1	k.p.).	W	związku	z	tym	
z	dniem	śmierci	zastępowanego	pracownika	rozwiązaniu	ulegnie	także	umowa	o	pracę	za
warta	w	celu	jego	zastępstwa.	Mimo	że	w	przepisach	Kodeksu	pracy	nie	ma	wyraźnej	regu
lacji	w	tym	zakresie,	taki	pogląd	jest	uzasadniony	ze	względu	na	fakt,	że	umowa	o	pracę	na	
zastępstwo	ma	wtórny	charakter	w	stosunku	do	umowy	o	pracę	zastępowanego	pracownika.	
Zatem	z	dniem	wygaśnięcia	umowy	o	pracę	zastępowanego	pracownika	wskutek	jego	śmier
ci	rozwiązaniu	ulega	także	umowa	o	pracę	na	zastępstwo.	W	tym	przypadku	nie	jest	koniecz
ne	wypowiadanie	umowy	o	pracę	na	zastępstwo	ani	żadne	działanie	którejkolwiek	ze	stron	
tego	stosunku	prawnego.

Pracownik	zatrudniony	na	zastępstwo,	o	którym	mowa	w	pytaniu,	z	dniem	rozwiązania	jego	
umowy	o	pracę	nabywa	prawo	do	ekwiwalentu	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy	w	wy
miarze	proporcjonalnym	do	okresu	zatrudnienia	u	tego	pracodawcy	(art.	171	§	1	k.p.).

Od	tej	zasady	wyjątek	stanowi	jedynie	chęć	kontynuowania	przez	strony	dalszej	współpracy	
na	 podstawie	 kolejnej	 (czyli	 zawartej	 bezpośrednio	 po	 rozwiązaniu	 umowy	 na	 zastępstwo)	
umowy	o	pracę.	Jeżeli	zatem	zarówno	pracownik,	jak	i	pracodawca	po	rozwiązaniu	umowy	o	pra
cę	na	zastępstwo	zamierzają	podpisać	nową	umowę	o	pracę	 (na	czas	określony	 lub	na	czas	
nieokreślony),	to	aby	pracownik	mógł	wykorzystać	urlop	w	naturze,	umowa	o	pracę	musi	być	
zawarta	bezpośrednio	po	rozwiązaniu	umowy	o	pracę	na	zastępstwo,	czyli	tego	samego	dnia	
lub	najpóźniej	następnego	dnia.

Przykład
Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym po 2 latach nieobecności w pracy zgłosi-
ła nieoczekiwanie swój powrót do pracy pod koniec czerwca 2015 r. W tym przypadku z dniem 
powrotu pracownicy rozwiązaniu uległa także umowa na zastępstwo (trwająca przez cały ten 
czas) z osobą, która została zatrudniona, aby wykonywać zadania urlopowanej pracownicy. 
Pracodawca jest zadowolony z pracy zastępującego pracownika, zdecydował więc o kontynu-
owaniu z nim współpracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jednak ze wzglę-
dów finansowych nie od razu po rozwiązaniu umowy na zastępstwo, ale dopiero od sierpnia 
2015 r. Pracownik zatrudniony na zastępstwo w dniu rozwiązania stosunku pracy był uprawnio-
ny do 13 dni urlopu wypoczynkowego, za które otrzymał ekwiwalent pieniężny. Nie będzie on 
miał bowiem możliwości wykorzystania urlopu w naturze, gdyż nowa umowa o pracę zostanie 
zawarta dopiero w sierpniu 2015 r., czyli nie bezpośrednio po wcześniejszej umowie o pracę.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 25 § 1, art. 631 § 1, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1662).

MAŁGORZATA PODGÓRSKA 
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa 
pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki
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KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

1. Ewidencja należności i dochodów
2.  Ewidencja odsetek od należności
3.  Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja
4.  Ewidencja wydatków
5.  Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: 

amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych
6.  Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych
7.  Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja
8.  Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
9.  Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia 

międzyokresowe kosztów i przychodów 
10.  Ewidencja wyniku finansowego
11.  Fundusz jednostki
12.  Sprawozdawczość finansowa
13.  Sesja pytań i odpowiedzi

Więcej informacji na stronie 
www.okk.infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości 
w ewidencji księgowej jednostek budżetowych 

Zapraszamy na warsztaty

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl



Zatrudnianie i zw
alnianie pracow

ników
 – praktyczny poradnik

  Czytaj porady 
  Sprawdzaj zmiany w przepisach
  Oglądaj wideoporady
  Dzwoń do Teleporadni

w sieci

Naj!epsze 
praktyki

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 212 07 30, e-mail: doradca@inforlex.pl
BEZPŁATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja

INFORorganizer  INFORLEX 
Połączenie, które daje więcej korzyści w wygodnej formule


