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Od wydawcy

W bro szu rze zo sta ły omówio ne naj wa żniej sze za gad nie nia pra -
wa pra cy zwią za ne ze sto sun kiem pra cy, za ka zem dys kry mi na cji
i mob bin giem, wy na gro dze niem za pra cę, od po wie dzial no ścią pra -
cow ni czą, cza sem pra cy, urlo pa mi wy po czyn ko wy mi, ochro ną ro dzi -
ciel stwa, bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy oraz wy kro cze nia mi
prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.

Po szcze gól ne za gad nie nia są zi lu stro wa ne licz ny mi przy kła da mi
oraz orzecz nic twem Są du Naj wy ższe go, co znacz nie uła twi zro zu -
mie nie i za sto so wa nie prze pi sów Ko dek su pra cy. 
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I.
STO SU NEK PRA CY

1. Pod sta wo we ce chy sto sun ku pra cy
De fi ni cję sto sun ku pra cy okre śla art. 22 § 1 kp. Stwier dza on, że przez na wią za nie sto -

sun ku pra cy pra cow nik zo bo wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz
pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co -
daw cę, a pra co daw ca – do za trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. 

Pod sta wą na wią za nia sto sun ku pra cy mo że być:
� umo wa o pra cę,
� po wo ła nie,
� wy bór,
� mia no wa nie,
� spół dziel cza umo wa o pra cę.

Pra cow nik wy ko nu je pra cę w wa run kach pod po rząd ko wa nia kie row nic twu pra co daw -
cy. Obo wią za ny jest sto so wać się do po le ceń prze ło żo ne go. Nie mo że sa mo dziel nie de cy do -
wać o miej scu, cza sie i for mie świad cze nia pra cy. Pra co daw ca zaś jest obo wią za ny za pła cić
pra cow ni ko wi wy na gro dze nie za wy ko ny wa ną pra cę, a pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa
do te go wy na gro dze nia. Po nad to do swo istych cech sto sun ku pra cy na le żą ta kże oso bi ste
świad cze nie pra cy przez pra cow ni ka, cią głość sto sun ku pra cy (pra cow nik zo bo wią zu je się
do sta ran ne go dzia ła nia, nie zaś uzy ska nia okre ślo ne go re zul ta tu) oraz nie po no sze nie ry zy -
ka zwią za ne go z je go za trud nie niem (ry zy ko go spo dar cze, pro duk cyj ne i oso bo we ob cią ża 
pra co daw cę).

Ce cha mi cha rak te ry stycz ny mi sto sun ku pra cy są:
� wy ko ny wa nie pra cy okre ślo ne go ro dza ju w wa run kach pod po rząd ko wa nia,
� wy ko ny wa nie pra cy w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę,
� ko niecz ność oso bi ste go świad cze nia pra cy,
� wy ko ny wa nie pra cy za wy na gro dze niem,
� ob cią że nie pra co daw cy ry zy kiem pro wa dzo nej dzia łal no ści.

2.Umo wy cy wil no praw ne

Po za sto sun kiem pra cy ist nie ją in ne praw nie do pusz czal ne for my świad cze nia pra cy. Są
to tzw. umo wy cy wil no praw ne (np. umo wa o dzie ło, umo wa-zle ce nie). Oso ba wy ko nu ją ca
pra cę na pod sta wie ta kiej umo wy nie po sia da sta tu su pra cow ni ka w ro zu mie niu prze pi sów
Ko dek su pra cy. Ozna cza to, że nie sto su je się do niej prze pi sów pra wa pra cy do ty czą cych
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m.in. cza su pra cy, czy urlo pów wy po czyn ko wych. W spra wach nie ure gu lo wa nych w umo -
wie za war tej mię dzy stro na mi, za sto so wa nie znaj du ją od po wied nie prze pi sy Ko dek su 
cy wilne go.

A. Umo wa o dzie ło
To umo wa, na mo cy któ rej wy ko naw ca zo bo wią zu je się wy ko nać okre ślo ne dzie ło

na rzecz za ma wia ją ce go. W prze ci wień stwie do umo wy o pra cę, w przy pad ku któ rej pra cow -
nik zo bo wią zu je się do sta ran ne go dzia ła nia, a pra wo do wy na gro dze nia nie jest uza le żnio -
ne od wy ni ków pra cy, umo wa o dzie ło jest tzw. umo wą re zul ta tu. Ozna cza to, że wa run kiem
otrzy ma nia wy na gro dze nia jest wy ko na nie dzie ła w spo sób pra wi dło wy i zgod ny z umo wą.
Wy ko naw ca dzie ła nie pod le ga po le ce niom za ma wia ją ce go, co do cza su, miej sca i spo so bu
wy ko na nia dzie ła. Nie mu si być rów nież zo bo wią za ny do oso bi ste go wy ko na nia dzie ła. 

B. Umo wa-zle ce nie 
Przyj mu ją cy zle ce nie (zle ce nio bior ca) zo bo wią zu je się do do ko na nia okre ślo nej czyn no -

ści praw nej dla da ją ce go zle ce nie (zle ce nio daw cy). Umo wa-zle ce nie to umo wa sta ran ne go
dzia ła nia, ale w prze ci wień stwie do umo wy o pra cę, mo że być nie od płat na. Mo że więc nie
prze wi dy wać wy pła ty wy na gro dze nia za wy ko na ne czyn no ści. Zle ce nio bior ca sa mo dziel nie
de cy du je o spo so bie wy ko na nia zle ce nia i w okre ślo nych przy pad kach mo że po wie rzyć wy -
ko na nie zle ce nia oso bie trze ciej.

Uwa ga!

O ro dza ju za war tej umo wy, bę dą cej pod sta wą świad czo nej pra cy, de cy du ją stro ny. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że je że li pra ca ma być wy ko ny wa na w wa run kach cha rak te ry -
stycz nych dla sto sun ku pra cy, to za war cie umo wy cy wil no praw nej za miast umo wy
o pra cę sta no wi na ru sze nie obo wią zu ją cych prze pi sów. Pra co daw ca, któ ry za wie ra umo -
wę cy wil no praw ną w wa run kach, w któ rych zgod nie z art. 22 § 1 kp po win na być za -
war ta umo wa o pra cę, mo że zo stać po cią gnię ty do od po wie dzial no ści z ty tu łu po-
peł nie nia wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka za gro żo ne go ka rą grzyw ny
od 1 000 zł do 30 000 zł. 

O tym, czy w da nym przy pad ku ma my do czy nie nia ze sto sun kiem pra cy, de cy du je nie
na zwa umo wy za war tej mię dzy stro na mi, lecz wa run ki w ja kich fak tycz nie jest świad czo na
pra ca. Pra cow nik, któ ry ma wąt pli wo ści, czy cha rak ter świad czo nej przez nie go pra cy od po -
wia da za war tej umo wie, mo że zwró cić się o po moc do in spek to ra pra cy. In spek tor pra cy,
w ra zie usta le nia, że wbrew za war tej umo wie cy wil no praw nej, pra ca wy ko na na jest w wa -
run kach cha rak te ry stycz nych dla sto sun ku pra cy, mo że wnieść do są du pra cy po wódz two
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy.

W wy ro ku z dnia 9 lip ca 2008 r. (I PK 315/07) SN stwier dził, iż obo wiąz ki po le ga ją ce
na do zo ro wa niu obiek tów nie mo gą mieć cha rak te ru dzie ła, po nie waż po le ga ją na wy -
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ko ny wa niu pew nych po wta rza ją cych się czyn no ści bez mo żli wo ści osią gnię cia re zul ta -
tu, co wska zu je na cha rak te ry stycz ną dla sto sun ku pra cy cią głość świad cze nia pra cy. 

W wy ro ku z dnia 26 mar ca 2008 r. (I UK 282/07) SN orzekł, że o ro dza ju za war tej umo -
wy de cy du je nie tyl ko i nie ty le jej na zwa, ile cel i zgod ny za miar stron. O wy bo rze pod -
sta wy za trud nie nia de cy du je bo wiem przede wszyst kim zgod na, au to no micz na wo la
stron. Kwa li fi ka cja umo wy o świad cze nie usług ja ko umo wy o pra cę lub umo wy cy wil -
no praw nej bu dzi w prak ty ce istot ne trud no ści i na le ży jej do ko ny wać po przez roz po zna -
nie i wska za nie jej cech prze wa ża ją cych (do mi nu ją cych).

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 3 czerw ca 2008 r. (I PK 311/07) sąd mo że usta lić ist -
nie nie sto sun ku pra cy na wet wte dy, gdy stro ny w do brej wie rze za wie ra ją for mal nie
umo wę cy wil no praw ną, lecz jej treść lub spo sób jej re ali za cji od po wia da ce chom sto -
sun ku pra cy. 

3. Ro dza je umów o pra cę

Wśród umów o pra cę wy ró żnia my:

� umo wę o pra cę na okres prób ny,

� umo wę o pra cę na czas okre ślo ny,

� umo wę o pra cę na czas nie okre ślo ny.

Umo wa o pra cę na okres prób ny 
Ma na ce lu spraw dze nie przy dat no ści pra cow ni ka do wy ko ny wa nia da ne go ro dza ju pra -

cy. Mo że po prze dzać za war cie umo wy na czas nie okre ślo ny lub na czas określony.
Pracodawca może ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym

pracownikiem:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy
o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego
rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie
umowy na okres próbny.

Umo wa o pra cę na czas okre ślo ny
Roz wią zu je się z upły wem koń co we go ter mi nu wska za ne go w umo wie bez ko niecz no -

ści skła da nia oświad czeń przez któ rą kol wiek ze stron sto sun ku pra cy. Z re gu ły ter min ten
okre ślo ny jest po przez wska za nie kon kret nej da ty (np. umo wa o pra cę na czas okre ślo ny
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.). For mal nie jed nak nie ma prze szkód, aby da tą koń co wą trwa -
nia umo wy by ło okre ślo ne zda rze nie, skut ku ją ce usta niem sto sun ku pra cy (np. umo wa o pra -
cę na czas okre ślo ny od 1.01.2018 r. do dnia li kwi da cji spół ki i wy kre śle nia jej z re je stru
przed się bior ców). Umo wa na czas okre ślo ny za kła da ist nie nie sto sun ku pra cy przez pe wien
z gó ry ozna czo ny czas. Może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron,
niezależnie od tego, na jak długi okres została zawarta.

9
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Umo wa o pra cę na czas nie okre ślo ny 
Nie okre śla się koń co we go ter mi nu jej trwa nia. Ta ka umo wa za kła da sta łość ist nie nia sto -

sun ku pra cy i za pew nia naj peł niej szą ochro nę pra cow ni ko wi. Jej wy po wie dze nie wy ma ga
wska za nia przez pra co daw cę przy czy ny uza sad nia ją cej roz wią za nie umo wy. Umo wa na czas
nie okre ślo ny mo że zo stać zmie nio na na umo wę na czas okre ślo ny tyl ko za zgo dą pra cow ni -
ka. Pra co daw cy na to miast nie wol no bez po ro zu mie nia z pra cow ni kiem do ko nać zmia ny ro -
dza ju za war tej umo wy o pra cę.

4. Li mit umów na czas okre ślo ny 

Prze pi sy Ko dek su pra cy wpro wa dza ją ogra ni cze nie w za kre sie liczby i czasu trwania
ko lej nych umów na czas okre ślo ny zawieranych mię dzy ty mi sa my mi stro na mi sto sun ku
pra cy. 

Zgodnie z art. 251 § 1 kp okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas
określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony
zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony
dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od
dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę
na czas określony.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33
miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że pracownik,
odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej
umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony.

Przy kład:
Pra co daw ca za warł z pra cow ni kiem umo wę o pra cę na czas okre ślo ny na 6 miesięcy, na -

stęp nie dru gą i trzecią umowę –  i ko lej ną na okres 6 miesięcy. Ta ostat nia umo wa, mi mo na -
zwa nia jej umo wą na czas okre ślo ny, bę dzie w świe tle pra wa trak to wa na ja ko umo wa na czas
nie okre ślo ny, gdyż jest to już czwarta umo wa za war ta mię dzy ty mi sa my mi stro na mi sto sun -
ku pra cy. Ponadto w czasie jej trwania doszło do przekroczenia 33-miesięcznego okresu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony.

Prze pis art. 251 § 1 kp nie ma za sto so wa nia do umów o pra cę za war tych na czas okre ślo ny:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym ,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego
zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia
umowy.
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W przypadku umów na czas określony zawartych z obiektywnych przyczyn leżących po
stronie pracodawcy, pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego
inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy wraz ze wskazaniem
przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Do li mi tu umów na czas okre ślo ny nie wli cza się rów nież umo wy o pra cę na okres
prób ny.

Przy kład:
Stro ny sto sun ku pra cy za war ły umo wę o pra cę na 3-miesięczny okres prób ny, na stęp -

nie umo wę o pra cę na czas okre ślo ny (1 rok). W ta kim przy pad ku nie ma prze szkód, aby
po jej roz wią za niu pra co daw ca za warł z pra cow ni kiem jeszcze dwie umowy maksymalnie
na 21 miesięcy na czas okre ślo ny. Pierw sza umo wa by ła bo wiem umo wą na okres prób ny
i ja ko ta ka nie jest uwzględ nia nia w ra mach li mi tu umów na czas okre ślo ny.

5. Za kres in for ma cji żą da nych od pra cow ni ka

Pra co daw ca, któ ry za mie rza za trud nić pra cow ni ka, ma pra wo żą dać od nie go po da nia
na stę pu ją cych da nych oso bo wych:
� imie nia (imion) i na zwi ska,
� imion ro dzi ców,
� da ty uro dze nia,
� miej sca za miesz ka nia (ad res do ko re spon den cji),
� wy kształ ce nia,
� prze bie gu do tych cza so we go za trud nie nia.

Na to miast po za war ciu umo wy o pra cę pra co daw ca mo że do dat ko wo po pro sić pra cow -
ni ka, by przed sta wił:
� in ne da ne oso bo we, a ta kże imio na i na zwi ska oraz da tę uro dze nia dzie ci pra cow ni -

ka, je że li po da nie ta kich da nych jest ko niecz ne ze wzglę du na ko rzy sta nie przez pra -
cow ni ka ze szcze gól nych upraw nień prze wi dzia nych w pra wie pra cy,

� nu mer PE SEL.

In nych da nych niż wy mie nio ne po wy żej pra co daw ca mo że żą dać tyl ko wte dy, je że li obo -
wią zek ich po da nia wy ni ka z od ręb nych prze pi sów (do ty czy to np. obo wiąz ku przed sta wie -
nia przez oso bę ubie ga ją cą się o za trud nie nie za świad cze nia o nie ka ral no ści z Kra jo we go
Re je stru Kar ne go).

Przed sta wia jąc pra co daw cy do ku men ty po twier dza ją ce praw dzi wość po da nych da nych
(np. świa dec twa pra cy z po przed nich za kła dów pra cy), pra cow nik obo wią za ny jest udo stęp -
nić ich ory gi na ły tyl ko do wglą du lub spo rzą dze nia ich ko pii bądź od pi sów. 
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6. For ma i wa run ki umo wy o pra cę 

Umo wa o pra cę po win na zo stać za war ta na pi śmie i okre ślać stro ny umo wy, ro dzaj umo -
wy, da tę jej za war cia oraz wa run ki pra cy i pła cy, w szcze gól no ści:
� ro dzaj pra cy,
� miej sce wy ko ny wa nia pra cy,
� wy na gro dze nie za pra cę od po wia da ją ce ro dza jo wi pra cy, ze wska za niem skład ni ków

wy na gro dze nia,
� wy miar cza su pra cy,
� ter min roz po czę cia pra cy.

Ro dzaj pra cy okre śla ny jest z re gu ły po przez wska za nie sta no wi ska pra cy, np. kie row ca,
se kre tar ka, spe cja li sta ds. kadr i płac. Pra co daw ca mo że rów nież do dat ko wo okre ślić za da -
nia pra cow ni ka, wy ni ka ją ce z umo wy o pra cę, spo rzą dza jąc tzw. za kres czyn no ści (obo wiąz -
ków). Za kres obo wiąz ków wią że pra cow ni ka o ty le, o ile czyn no ści w nim wy mie nio ne
miesz czą się w umó wio nym ro dza ju pra cy (np. pra cow ni ca za trud nio na na sta no wi sku re je -
stra tor ki me dycz nej nie mo że mieć w za kre sie obo wiąz ków wy ko ny wa nia za strzy ków pa -
cjen tom, gdyż czyn no ści ta kie nie miesz czą się w za kre sie uzgod nio ne go ro dza ju pra cy).
Spo rzą dze nie za kre su czyn no ści nie jest obo wiąz ko we.

Miej sce wy ko ny wa nia pra cy wska zu je prze strzeń, w któ rej pra cow nik sta le świad czy pra -
cę. Miej scem tym mo że być za rów no sta ły punkt (np. sie dzi ba pra co daw cy), jak rów nież pe -
wien ozna czo ny ob szar (np. kil ka miej sco wo ści lub wo je wództw) – w przy pad ku tych
pra cow ni ków, któ rych cha rak ter pra cy wią że się z ko niecz no ścią sta łe go prze miesz cze nia się
(np. kie row cy lub przed sta wi cie le han dlo wi).

W ka żdej umo wie o pra cę po win no zo stać okre ślo ne wy na gro dze nie za pra cę, od po wia -
da ją ce ro dza jo wi pra cy ze wska za niem skład ni ków wy na gro dze nia i ich wy so ko ści. Je że li pra -
cow ni kom przy słu gu je po za wy na gro dze niem za sad ni czym np. do da tek słu żbo wy lub
do da tek za wy słu gę lat, to in for ma cja o wy so ko ści ta kie go do dat ku przy zna ne go pra cow ni -
ko wi po win na zo stać po da na w umo wie o pra cę.

Wy miar cza su pra cy wska zu je, czy pra cow nik zo bo wią za ny jest świad czyć pra cę w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, czy też na część eta tu, np. ½, ¼ eta tu. 

12

Je śli umo wa o pra cę nie zo sta ła za war ta na pi śmie, pra co daw ca po wi nien,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, po twier dzić pra cow ni ko wi na pi -
śmie usta le nia co do stron umo wy, ro dza ju umo wy oraz jej wa run ków. 

Nie do peł nie nie przez pra co daw cę obo wiąz ku po twier dze nia na pi śmie ro -
dza ju umo wy i jej wa run ków nie jest przy czy ną nie wa żno ści fak tycz nie za war -
tej umo wy. 

Pra co daw ca, któ ry nie po twier dza na pi śmie za war tej z pra cow ni kiem umo -
wy o pra cę, przed dopuszczeniem go do pracy, mo że po nieść ka rę z ty tu łu 
po peł nie nia wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.
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Ter min roz po czę cia pra cy wska zu je dzień, w któ rym pra cow nik po wi nien przy stą pić
do wy ko ny wa nia pra cy. W dniu roz po czę cia pra cy do cho dzi do na wią za nia sto sun ku pra cy.
Jed na kże w przy pad ku, gdy w umo wie nie okre ślo no ter mi nu roz po czę cia pra cy, sto su nek
pra cy po wsta je w dniu za war cia umo wy o pra cę.

7. Obo wią zek in for ma cyj ny
Nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę, pra co daw ca obo wią za ny

jest po in for mo wać pra cow ni ka na pi śmie o:
� obo wią zu ją cej pra cow ni ka do bo wej i ty go dnio wej nor mie cza su pra cy,
� czę sto tli wo ści wy płat wy na gro dze nia za pra cę,
� wy mia rze przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go,
� obo wią zu ją cej pra cow ni ka dłu go ści okre su wy po wie dze nia umo wy o pra cę,
� ukła dzie zbio ro wym pra cy, któ rym pra cow nik jest ob ję ty,

a je że li pra co daw ca nie ma obo wiąz ku usta le nia re gu la mi nu pra cy – do dat ko wo o po rze
noc nej, miej scu, ter mi nie i cza sie wy pła ty wy na gro dze nia oraz przy ję tym spo so bie po twier -
dze nia przez pra cow ni ków przy by cia i obec no ści w pra cy oraz uspra wie dli wia nia nie obec -
no ści w pra cy.

Po in for mo wa nie pra cow ni ka o je go wa run kach za trud nie nia mo że na stą pić przez pi sem -
ne wska za nie od po wied nich prze pi sów pra wa pra cy.

8. Do ku men ta cja pra cow ni cza 
Umo wa o pra cę oraz do ku men ty zgro ma dzo ne w związ ku z przy ję ciem pra cow ni ka

do pra cy, jak rów nież te, któ re zo sta ną spo rzą dzo ne w trak cie trwa nia sto sun ku pra cy, po -
win ny być prze cho wy wa ne w ak tach oso bo wych pro wa dzo nych od dziel nie dla ka żde go
pra cow ni ka. Ak ta te skła da ją się z 3 czę ści. W czę ści A znaj du ją się do ku men ty zwią za ne
z ubie ga niem się o za trud nie nie, w czę ści B do ku men ty do ty czą ce na wią za nia sto sun ku
pra cy oraz prze bie gu za trud nie nia pra cow ni ka, a w czę ści C – do ku men ty zwią za ne 
z usta niem za trud nie nia. (Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 28 ma -
ja 1996 r. w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku men ta cji w spra wach
zwią za nych ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych pra cow ni ka
(Dz. U. z 2017 r. poz. 894). 

9. Zmia na wa run ków umo wy o pra cę
Zgod nie z art. 42 kp wy po wie dze nie wa run ków pra cy lub pła cy uwa ża się za do ko na -

ne, je że li pra cow ni ko wi za pro po no wa no na pi śmie no we wa run ki. W ra zie od mo wy przy ję -
cia przez pra cow ni ka za pro po no wa nych wa run ków pra cy lub pła cy, wy po wie dze nie
zmie nia ją ce prze kształ ca się w de fi ni tyw ne, a umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły wem
okre su do ko na ne go wy po wie dze nia.

Je że li na to miast pra cow nik przed upły wem po ło wy okre su wy po wie dze nia nie zło ży
oświad cze nia o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że wy ra ził zgo -
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dę na te wa run ki. W ta kim przy pad ku, po upły wie okre su wy po wie dze nia sto su nek pra cy jest
kon ty nu owa ny w opar ciu o no we wa run ki, za pro po no wa ne przez pra co daw cę. Pi smo pra -
co daw cy wy po wia da ją ce wa run ki pra cy lub pła cy po win no za wie rać po ucze nie w tej spra -
wie. W ra zie je go bra ku, pra cow nik mo że do koń ca okre su wy po wie dze nia zło żyć
oświad cze nie o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków.

Zmia na wa run ków umo wy o pra cę mo że też na stą pić w try bie po ro zu mie nia stron.

Przy kład:
Pra co daw ca w dniu 30 czerwca wrę czył pra cow ni ko wi wy po wie dze nie zmie nia ją ce,

w któ rym za pro po no wał ob ni że nie wy so ko ści wy na gro dze nia za pra cę z 5 000 zł do 4 000 zł.
Pra cow ni ka obo wią zu je mie sięcz ny okres wy po wie dze nia. Je że li pra cow nik do 15 lipca nie
zło ży oświad cze nia, że nie zga dza się na ob ni że nie wy na gro dze nia za pra cę, to po upły wie
okre su wy po wie dze nia, tj. od 1 sierpnia pra cow ni ko wi bę dzie przy słu gi wać wy na gro dze nie
w ni ższej wy so ko ści. Na to miast od mo wa przy ję cia no wych wa run ków pła cy bę dzie skut ko -
wać roz wią za niem umo wy o pra cę z dniem 31 lipca. Gdy by pra co daw ca nie po in for mo wał
pra cow ni ka, że mo że on zło żyć sto sow ne oświad cze nie do upły wu po ło wy okre su wy po wie -
dze nia, pra cow nik miał by pra wo pod jąć de cy zję o przy ję ciu lub od rzu ce niu pro po zy cji pra -
co daw cy do koń ca okre su wy po wie dze nia, tj. do 31 lipca.

10. Cza so we po wie rze nie in nej pra cy

Zgod nie z art. 42 § 4 kp wy po wie dze nie do tych cza so wych wa run ków pra cy lub pła cy
nie jest wy ma ga ne w ra zie po wie rze nia pra cow ni ko wi, w przy pad kach uza sad nio nych po -
trze ba mi pra co daw cy, in nej pra cy niż okre ślo na w umo wie o pra cę na okres nieprze kra cza -
ją cy 3 mie się cy w ro ku ka len da rzo wym, je że li nie po wo du je to ob ni że nia wy na gro dze nia
i od po wia da kwa li fi ka cjom pra cow ni ka.

Ozna cza to, że pra co daw ca w wy jąt ko wych sy tu acjach ma mo żli wość tym cza so we go
prze nie sie nia pra cow ni ka do in nej pra cy niż usta lo no w umo wie o pra cę, bez ko niecz no ści
sto so wa nia try bu wy po wie dze nia zmie nia ją ce go. In na po wie rzo na pra ca nie mo że ra żą co
od bie gać od po sia da nych kwa li fi ka cji za wo do wych, ale też nie mo że to być pra ca, przy któ -
rej kwa li fi ka cje po sia da ne przez pra cow ni ka są nie po trzeb ne.

W wy ro ku z dnia 5 lu te go 1998 r. (I PKN 515/97) SN uznał, że pra cą od po wied nią
do kwa li fi ka cji pra cow ni ka jest pra ca, któ ra ich nie prze kra cza i przy któ rej te kwa li fi -
ka cje znaj dą choć by czę ścio we za sto so wa nie. Z ko lei w wy ro ku z dnia 4 paź dzier -
nika 2000 r. (I PKN 61/00) SN orzekł, że pod po ję ciem kwa li fi ka cji, o ja kich mo wa w art.
42 § 4 kp, na le ży ro zu mieć nie tyl ko przy go to wa nie za wo do we pra cow ni ka – je go for -
mal ne wy kształ ce nie, zdo by te do świad cze nia za wo do we i po trzeb ne umie jęt no ści, ale
ta kże wła ści wości psy cho fi zycz ne pra cow ni ka, pre dys po zy cje psy chicz ne oraz zdol no -
ści do wy ko ny wa nia okre ślo nych czyn no ści z punk tu wi dze nia zdro wia fi zycz ne go.
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11. Przej ście za kła du pra cy na no we go pra co daw cę

Zgod nie z art. 231 kp w ra zie przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co -
daw cę sta je się on z mo cy pra wa stro ną w do tych cza so wych sto sun kach pra cy, bez po trze -
by za wie ra nia z pra cow ni ka mi no wych umów o pra cę.

W ta kim przy pad ku stro ną umo wy o pra cę po stro nie pra co daw cy sta je się pod miot,
któ ry nie za wie rał z pra cow ni kiem umo wy o pra cę. Pod po ję ciem „przej ścia za kła du pra cy
na in ne go pra co daw cę” ro zu mie się wszyst kie zmia ny or ga ni za cyj no -praw ne po stro nie pra -
co daw cy, mo żli we do prze pro wa dze nia w świe tle prze pi sów pra wa, skut ku ją ce tym, że
skład ni ki ma jąt ko we zwią za ne z za trud nie niem pra cow ni ków prze cho dzą na no we go pra -
co daw cę. Mo że to na stą pić m.in. w wy ni ku: sprze da ży przed się bior stwa, je go wy dzie rża -
wie nia, po dzia łu czy re struk tu ry za cji.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 1 paź dzier ni ka 1997 r. (I PKN 301/97) w ra zie wąt pli wo -
ści, czy na stą pi ło prze ję cie czę ści za kła du pra cy w ro zu mie niu art. 231 kp, istot ną oko licz no -
ścią jest ta kże to, że w wy ni ku do ko na nych zmian or ga ni za cyj nych nie ma za po trze bo wa nia
na pra cę da ne go pra cow ni ka w je go do tych cza so wym miej scu i roz mia rze.

Przej mu jąc za kład pra cy lub je go część, no wy pra co daw ca przej mu je rów nież za -
trud nio nych tam pra cow ni ków. Je że li no wy pra co daw ca chce zmie nić wa run ki za trud -
nie nia pra cow ni ków – np. ob ni żyć wy so kość wy na gro dze nia za pra cę, to mo że te go
do ko nać na ogól nych za sa dach, za wie ra jąc z pra cow ni ka mi po ro zu mie nia zmie nia ją -
ce lub sto su jąc tryb wy po wie dze nia zmie nia ją ce go. Do cza su wy po wie dze nia pra cow -
ni kom wa run ków pra cy lub pła cy przez no we go pra co daw cę, wią żą go do tych cza so we
wa run ki umów o pra cę. 

W przy pad ku, gdy by do przej ścia za kła du pra cy do szło w okre sie wy po wie dze nia
pra cow ni ko wi umo wy o pra cę, no wy pra co daw ca, wstę pu jąc w ogół praw i obo wiąz -
ków po przed nie go pra co daw cy, był by zwią za ny do ko na nym wy po wie dze niem. Ozna -
cza to, że umo wa o pra cę roz wią za ła by się z upły wem okre su wy po wie dze nia, chy ba
że oświad cze nie wo li o wy po wie dze niu umo wy zo sta ło by cof nię te za zgo dą dru giej
stro ny sto sun ku pra cy.

Prze ję cie za kła du pra cy w ro zu mie niu art. 231 kp ma miej sce ta kże wów czas, gdy do -
tych cza so wy i przej mu ją cy pra co daw cy nie dzia ła li zgod nie dla osią gnię cia te go ce lu,
na to miast do szło do fak tycz ne go prze ję cia ma jąt ku i za dań za kła du pra cy. Dzia ła nie prze -
pi su art. 231 kp nie mo że rów nież zo stać wy łą czo ne na mo cy ja kich kol wiek po ro zu mień
za war tych mię dzy pra co daw ca mi.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 3 kwiet nia 2007 r. (II PK 245/06) z bez względ nie obo -
wią zu ją ce go cha rak te ru art. 231 § 1 kp wy ni ka, że sku tek przej ścia czę ści za kła du pra cy,
po le ga ją cy na zmia nie pra co daw cy, na stę pu je z mo cy pra wa (au to ma tycz nie), a nie w na -
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stęp stwie uzgod nień mię dzy za in te re so wa ny mi pra co daw ca mi. Uzgod nie nia te nie mo -
gą wy łą czyć lub zmie nić wska za ne go skut ku przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści.
O tym zaś, któ rych pra cow ni ków do ty czy wska za ny wy żej sku tek przej ścia, de cy du je je -
dy nie fak tycz ne zwią za nie pra cow ni ka z okre ślo ną czę ścią za kła du pra cy. W sy tu acji,
w któ rej pra cow nik wy ko nu je za da nia na rzecz ró żnych czę ści (jed no stek) do tych cza so -
we go za kła du pra cy, de cy du ją ce zna cze nie ma sto pień je go zwią za nia z po szcze gól ny -
mi jed nost ka mi.

W wy ro ku z dnia 7 lu te go 2007 r. (I PK 269/06) SN stwier dził, że po ro zu mie nie roz wią -
zu ją ce sto su nek pra cy, któ re zmie rza do wy łą cze nia au to ma ty zmu praw ne go kon ty nu acji
sto sun ku pra cy w przy pad ku przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę jest nie wa żne
ze wzglę du na sprzecz ność z bez względ nie obo wią zu ją cą nor mą art. 231 § 1 kp.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 1 lip ca 1999 r. (I PKN 133/99) pra cow nik ma in te res
praw ny w ro zu mie niu art. 189 kpc w usta le niu ist nie nia sto sun ku pra cy z okre ślo nym
pod mio tem w na stęp stwie zda rze nia wy czer pu ją ce go zna mio na art. 231 kp.

Pra cow ni cy prze ję te go za kła du nie mo gą sku tecz nie sprze ci wić się zmia nie pra co daw -
cy (na przej ście nie jest wy ma ga na ich zgo da). Nie mniej, na mo cy art. 231 § 4 kp w ter mi -
nie 2 mie się cy od przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę, mo gą bez
wy po wie dze nia, za sied mio dnio wym uprze dze niem, roz wią zać sto su nek pra cy. Roz wią za -
nie sto sun ku pra cy w tym try bie, po wo du je dla pra cow ni ka skut ki, ja kie prze pi sy pra wa
pra cy wią żą z roz wią za niem sto sun ku pra cy przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. Ozna -
cza to np., że pra cow nik, któ ry roz wią że w tym try bie umo wę o pra cę, bę dzie trak to wa ny
w za kre sie na by cia pra wa do za sił ku dla bez ro bot nych tak, jak pra cow nik, któ re mu pra co -
daw ca wy po wie dział umo wę o pra cę. Roz wią za nie umo wy za 7-dnio wym uprze dze niem
nie ozna cza na to miast, że pra cow nik au to ma tycz nie na by wa pra wo do od pra wy pie nię -
żnej, przy słu gu ją cej pra cow ni kom zwal nia nym z przy czyn ich nie do ty czą cych przez pra -
co daw ców za trud nia ją cych co naj mniej 20 pra cow ni ków. 
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Pra co daw cy, u któ rych nie dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we,
ma ją obo wią zek po in for mo wać na pi śmie swo ich pra cow ni ków o prze wi dy -
wa nym ter mi nie przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw -
cę. Mu szą też po wia do mić pra cow ni ków o przy czy nach prze ję cia fir my
i o skut kach praw nych, eko no micz nych, so cjal nych, ja kie ta zmia na nie sie.
Ma ją też obo wią zek przed sta wić dzia ła nia do ty czą ce wa run ków za trud nie -
nia pra cow ni ków, w szcze gól no ści wa run ków pra cy, pła cy i prze kwa li fi ko wa -
nia. Prze ka za nie in for ma cji po win no na stą pić co naj mniej na 30 dni
przed prze wi dy wa nym ter mi nem przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści
na in ne go pra co daw cę.
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W wy ro ku z dnia 18 czerw ca 2009 r. (III PZP 1/09) SN orzekł, że roz wią za nie sto sun ku
pra cy w try bie art. 231 § 4 kp nie upraw nia do na by cia od pra wy pie nię żnej, o któ rej mo -
wa w art. 8 usta wy z dnia 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra -
cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn niedo ty czą cych pra cow ni ków (Dz. U. Nr 90,
poz. 844 ze zm.) chy ba że przy czy ną roz wią za nia sto sun ku pra cy by ła po wa żna zmia na
wa run ków pra cy na nie ko rzyść pra cow ni ka.

W od nie sie niu do pra cow ni ków świad czą cych pra cę na in nej pod sta wie niż umo wa o pra -
cę (np. na pod sta wie po wo ła nia, wy bo ru, mia no wa nia lub spół dziel czej umo wy o pra cę) pra -
co daw ca z dniem prze ję cia za kła du pra cy lub je go czę ści obo wią za ny jest za pro po no wać
no we wa run ki pra cy i pła cy. Pra cow ni cy ci, w ter mi nie wska za nym przez pra co daw cę – nie
krót szym niż 7 dni – mo gą zło żyć oświad cze nia o przy ję ciu lub od mo wie przy ję cia pro po -
no wa nych wa run ków. W ra zie nie uzgod nie nia no wych wa run ków za trud nie nia do tych cza -
so wy sto su nek pra cy roz wią zu je się z upły wem okre su rów ne go okre so wi wy po wie dze nia.
Li czy się go od dnia, w któ rym pra cow nik zło żył oświad cze nie o od mo wie przy ję cia pro po -
no wa nych wa run ków lub od dnia, do któ re go mógł zło żyć ta kie oświad cze nie. 

12. Roz wią zy wa nie umów o pra cę

Ko deks pra cy prze wi du je na stę pu ją ce spo so by roz wią za nia umo wy o pra cę:
� na mo cy po ro zu mie nia stron,
� przez oświad cze nie jed nej ze stron z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia (roz wią -

za nie umo wy o pra cę za wy po wie dze niem),
� przez oświad cze nie jed nej ze stron bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia (roz wią -

za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia),
� z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta.

Tyl ko pierw szy ze wska za nych wy żej try bów roz wią za nia umo wy o pra cę wy ma ga współ -
dzia ła nia obu stron sto sun ku pra cy. 

W dru gim i trze cim przy pad ku umo wa roz wią zu je się na sku tek jed no stron nej czyn no -
ści do ko na nej przez pra co daw cę lub pra cow ni ka. 

Ostatni przypadek polega na tym, że sto su nek pra cy usta je bez ko niecz no ści do ko ny wa -
nia ja kich kol wiek czyn no ści (skła da nia oświad czeń) przez któ rąś ze stron. Z upły wem cza su,
na któ ry by ła za war ta roz wią zu je się umo wa o pra cę na okres prób ny oraz na czas okre ślo ny.
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W związ ku z przej ściem za kła du pra cy lub je go czę ści na no we go pra co -
daw cę, do tych cza so wy pra co daw ca jest obo wią za ny prze ka zać ak ta oso bo -
we pra cow ni ka oraz po zo sta łą do ku men ta cję w spra wach zwią za nych z je go 
za trud nie niem, pra co daw cy przej mu ją ce mu te go pra cow ni ka.

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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Oświad cze nie ka żdej ze stron o wy po wie dze niu lub roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy -
po wie dze nia po win no na stą pić na pi śmie. W oświad cze niu pra co daw cy o wy po wie dze niu
umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny lub o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po -
wie dze nia po win na być wska za na przy czy na uza sad nia ją ca wy po wie dze nie lub roz wią za nie
umo wy. Pra co daw ca, roz wią zu jąc z pra cow ni kiem umo wę o pra cę, ma rów nież obo wią zek
po uczyć pra cow ni ka o przy słu gu ją cym mu pra wie wnie sie nia od wo ła nia do są du pra cy.

A. Roz wią zy wa nie umo wy za po ro zu mie niem stron

Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro zu mie nia stron wy ma ga zło że nia zgod nych
oświad czeń wo li przez pra co daw cę i pra cow ni ka. Z pro po zy cją roz wią za nia umo wy w tym
try bie mo że wy stą pić ka żda ze stron. Po ro zu mie nie po win no zo stać za war te na pi śmie i wska -
zy wać ter min usta nia sto sun ku pra cy. Mo że to być do wol ny ter min, na któ ry zgo dzą się stro -
ny. Za war cie po ro zu mie nia roz wią zu ją ce go umo wę o pra cę za le ży wy łącz nie od wo li obu
stron sto sun ku pra cy. Brak zgo dy pra cow ni ka lub pra co daw cy unie mo żli wia roz wią za nie sto -
sun ku pra cy w oma wia nym try bie. Na mo cy po ro zu mie nia stron mo żna roz wią zać ka żdą
umo wę o pra cę, w ka żdym cza sie, a więc np. rów nież w trak cie urlo pu pra cow ni ka, prze by -
wa nia na zwol nie niu le kar skim, ko rzy sta nia z urlo pu wy cho waw cze go.

B. Roz wią zywa nie umo wy za wy po wie dze niem
Dru gim spo so bem roz wią za nia umo wy o pra cę jest zło że nie oświad cze nia o roz wią za -

niu umo wy przez jed ną ze stron z za cho wa niem usta wo we go okre su wy po wie dze nia,
po upły wie któ re go umo wa o pra cę roz wią zu je się. Od mo wa przy ję cia wy po wie dze nia nie
ma zna cze nia praw ne go. Wy po wie dze nie jest bo wiem czyn no ścią jed no stron ną. Do cho dzi
ono do skut ku bez wzglę du na zgo dę dru giej stro ny. Oświad cze nie ka żdej ze stron o wy po -
wie dze niu umo wy o pra cę po win no na stą pić na pi śmie. W tym try bie mo żna roz wią zać
każdą umo wę o pra cę.

Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny lub na czas
określony jest uza le żnio ny od okre su za trud nie nia u da ne go pra co daw cy i wy no si:
� 2 ty go dnie, je że li pra cow nik był za trud nio ny kró cej niż 6 mie się cy,
� 1 mie siąc, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 6 mie się cy,
� 3 mie sią ce, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 3 la ta.

Do okre su za trud nie nia, od któ re go za le ży dłu gość wy po wie dze nia wli cza się wszyst kie
okre sy za trud nie nia u da ne go pra co daw cy, bez wzglę du na ro dzaj umo wy o pra cę oraz ewen -
tu al ne prze rwy w za trud nie niu.
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Zgod nie z art. 41 kp pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć umo wy o pra -
cę w cza sie urlo pu pra cow ni ka, a ta kże w cza sie in nej uspra wie dli wio nej
nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy (np. w okre sie prze by wa nia na zwol nie -
niu le kar skim), je że li nie upły nął jesz cze okres upraw nia ją cy do roz wią za -
nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia.
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Przy kład:

Pra cow nik za trud nio ny był u pra co daw cy przez 5 lat, po roz wią za niu umo wy o pra cę
pod jął pra cę w in nym za kła dzie, gdzie prze pra co wał ko lej ne 3 la ta, a na stęp nie zo stał po -
now nie za trud nio ny przez pierw sze go pra co daw cę. W ta kim przy pad ku pra cow ni ka
od pierw sze go dnia pra cy bę dzie obo wią zy wał 3-mie sięcz ny okres wy po wie dze nia, po nie -
waż w okre sie za trud nie nia na le ży uwzględ nić po przed ni (5-let ni) okres pra cy u te go sa me -
go pra co daw cy. 

W umo wie o pra cę mo żna za strzec dłu ższy okres wy po wie dze nia niż okre ślo ny
w prze pi sach Ko dek su pra cy. 

Zgod nie z uchwa łą SN z dnia 9 li sto pa da 1994 r. (I PZP 46/94) za strze że nie w umo -
wie o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny dwu na sto mie sięcz ne go okre su wy po wie dze -
nia tej umo wy przez za kład pra cy jest do pusz czal ne na pod sta wie art. 18 § 2 kp. Prze pis
ten wy ra ża za sa dę uprzy wi le jo wa nia pra cow ni ka, sta no wiąc, że po sta no wie nia umów
o pra cę mniej ko rzyst ne dla pra cow ni ka niż prze pi sy pra wa pra cy są nie wa żne; za miast
nich sto su je się od po wied nie prze pi sy pra wa pra cy. Sąd stwier dził też, że w wa run kach
bez ro bo cia i de fi cy tu miejsc pra cy z re gu ły dłu ższy od usta wo we go okres wy po wie dze -
nia umo wy o pra cę przez pra co daw cę le ży w in te re sie pra cow ni ka. 

W wy ro ku z dnia 2 paź dzier ni ka 2003 r. (I PK 416/02) SN orzekł, iż za strze że nie dla
obu stron w umo wie o pra cę okre su wy po wie dze nia dłu ższe go, niż prze wi dzia ny w Ko -
dek sie pra cy, nie jest uzna ne za nie ko rzyst ne dla pra cow ni ka, je że li w je go efek cie
pracownik uzy skał dłu ższy okres wy po wie dze nia przez pra co daw cę, a sy tu acja na ryn ku
pra cy w konkret nych oko licz no ściach, przy uwzględ nie niu miej sca wy ko ny wa nia pra cy
oraz za potrze bo wa nia na pra cę okre ślo ne go ro dza ju, mo gła czy nić nie re al ną mo żli wość
wy po wie dze nia przez pra cow ni ka.

Uwa ga!

Stro ny sto sun ku pra cy mo gą po do ko na niu wy po wie dze nia umo wy o pra cę przez jed ną
z nich usta lić wcze śniej szy ter min roz wią za nia umo wy; usta le nie ta kie nie zmie nia try bu
roz wią za nia umo wy o pra cę.

Je że li umo wę za war tą na czas nie okre ślo ny wy po wia da pra co daw ca, obo wią za ny
jest wska zać przy czy nę uza sad nia ją cą wy po wie dze nie. Przy czy na wy po wie dze nia
mu si być rze czy wi sta i kon kret na.

SN w wy ro ku z dnia 24 paź dzier ni ka 2007 r. (I PK 116/07) stwier dził, że brak pre cy zyj ne -
go, zro zu mia łe go i od po wia da ją ce go pra wu (art. 30 § 4 kp) wska za nia pra cow ni ko wi przy -
czy ny wy po wie dze nia („zmia ny w or ga ni za cji pra cy z przy czyn do ty czą cych pra co daw cy”)
sta no wi kon struk cyj ną wa dę wy po wie dze nia umo wy o pra cę i pro wa dzi do uspra wie dli -
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wio ne go wnio sku, że tak do ko na ne wy po wie dze nie na ru sza prze pi sy o wy po wia da niu
umów o pra cę (art. 30 § 4 w związ ku z art. 45 § 1 kp). W ta kiej sy tu acji nie ma po trze by ani
ko niecz no ści ba da nia, ja kie ewen tu al nie in ne oko licz no ści, w tym póź niej na zwa ne (do okre -
ślo ne) przez pra co daw cę (li kwi da cja sta no wi ska pra cy i brak mo żli wo ści dal sze go za trud -
nia nia po wo da), mo gły uza sad niać wy po wie dze nie pra cow ni ko wi umo wy o pra cę.
Na to miast w wy ro ku z dnia 8 stycz nia 2007 r. (I PK 175/06) SN orzekł, że po wo ły wa nie się
przez pra co daw cę w trak cie pro ce su na nie wy wią zy wa nie się przez pra cow ni ka z na ło żo -
nych na nie go obo wiąz ków pra cow ni czych, na le ży uznać za spóź nio ne i nie do pusz czal ne,
gdyż skon kre ty zo wa na przy czy na wy po wie dze nia pra cow ni ko wi umo wy o pra cę po win na
być pra cow ni ko wi zna na naj póź niej z chwi lą otrzy ma nia pi sma wy po wia da ją ce go umo wę.

Zgod nie z art. 361 § 1 kp, je że li wy po wie dze nie pra cow ni ko wi umo wy o pra cę za war tej
na czas nie okre ślo ny lub na czas określony na stę pu je z po wo du ogło sze nia upa dło ści lub li -
kwi da cji pra co daw cy al bo z in nych przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków, pra co daw ca mo -
że, w ce lu wcze śniej sze go roz wią za nia umo wy o pra cę, skró cić okres trzy mie sięcz ne go
wy po wie dze nia, naj wy żej jed nak do 1 mie sią ca. W ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi przy słu -
gu je od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za po zo sta łą część okre su wy po wie dze nia.

Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na okres prób ny wy no si:
� 3 dni ro bo cze, je że li okres prób ny nie prze kra cza 2 ty go dni,
� 1 ty dzień, je że li okres prób ny jest dłu ższy niż 2 ty go dnie,
� 2 ty go dnie, je że li okres prób ny wy no si 3 mie sią ce.

Przy kład:

Pra cow ni ka obo wią zu je 2-ty go dnio wy okres wy po wie dze nia, któ ry upły wa w so bo tę.
Chcąc roz wią zać z pra cow ni kiem umo wę o pra cę za wy po wie dze niem, pra co daw ca obo -
wią za ny jest wrę czyć mu oświad cze nie o wy po wie dze niu naj póź niej w pią tek 2 ty go dnie
wcze śniej. W przy pad ku, gdy okres wy po wie dze nia wy no si 3 mie sią ce, a pra co daw ca chciał -
by, aby sto su nek pra cy ustał z koń cem ro ku, po wi nien zło żyć pra cow ni ko wi oświad cze nie
o wy po wie dze niu umo wy o pra cę naj póź niej 30 wrze śnia.

W ra zie za sto so wa nia okre su wy po wie dze nia krót sze go niż wy ma ga ny, umo wa o pra cę
roz wią zu je się z upły wem okre su wy ma ga ne go, a pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze -
nie do cza su roz wią za nia umo wy.

Z uwa gi na fakt, iż prze pi sy Ko dek su pra cy nie okre śla ją, kie dy oświad cze nie o wy po wie -
dze niu umo wy o pra cę zo sta je uzna ne za zło żo ne dru giej stro nie, w oma wia nym za kre sie
sto su je się – na mo cy art. 300 kp – art. 61 kc, zgod nie z któ rym oświad cze nie wo li, któ re ma
być zło żo ne in nej oso bie, jest zło żo ne z chwi lą, gdy do szło do niej w ta ki spo sób, że mo gła
za po znać się z je go tre ścią. Je że li za tem oświad cze nie pra co daw cy o wy po wie dze niu umo -

20

Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę, obej mu ją cy ty dzień lub mie siąc 
al bo ich wie lo krot ność, koń czy się od po wied nio w so bo tę lub w ostat nim
dniu mie sią ca. 
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wy o pra cę zo sta ło prze sła ne pocz tą, to da tą je go zło że nia bę dzie da ta, z ja ką pi smo pra co -
daw cy do tar ło do pra cow ni ka w ta ki spo sób, że mógł za po znać się z je go tre ścią, a nie da ta
spo rzą dze nia pi sma czy nada nia go w pla ców ce pocz to wej.

Dwu krot ne awi zo wa nie prze sył ki po le co nej za wie ra ją cej oświad cze nie pra co daw cy
o roz wią za niu sto sun ku pra cy stwa rza do mnie ma nie fak tycz ne mo żli wo ści za po zna nia
się przez pra cow ni ka z je go tre ścią, co ozna cza prze rzu ce nie na nie go cię ża ru do wo du
bra ku mo żli wo ści za po zna nia się z tre ścią oświad cze nia pra co daw cy. W uza sad nie niu sąd
wska zał, iż od mo wa przy ję cia ta kie go pi sma przez ad re sa ta, a ta kże nie ode bra nie ta kie -
go pi sma z pla ców ki pocz to wej mi mo dwu krot ne go awi zo wa nia prze sył ki, bo ad re sat
spo dzie wa się, że do ty czy ono roz wią za nia sto sun ku pra cy, nie ma żad ne go wpły wu
na roz wią za nie sto sun ku pra cy i nie opóź nia roz po czę cia bie gu ter mi nu je go roz wią za -
nia (wy rok SN z dnia 5 paź dzier ni ka 2005 r., I PK 37/05).

Pra cow nik nie na by wa pra wa do po wy ższe go zwol nie nia w przy pad ku, gdy okres wy po -
wie dze nia umo wy o pra cę wy no si mniej niż 2 ty go dnie, a ta kże, gdy sam skła da oświad cze -
nie o roz wią za niu umo wy o pra cę za wy po wie dze niem.

Uwaga!

Wy po wia da jąc umo wę o pra cę, pra co daw ca mo że zwol nić pra cow ni ka z obo wiąz ku
świad cze nia pra cy do upływu okresu wy po wie dze nia. W okresie zwolnienia pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia.

13. Upraw nie nia pra cow ni ka w ra zie nie uza sad nio ne go lub nie -
zgod ne go z pra wem wy po wie dze nia umo wy o pra cę przez
pra co daw cę

Je że li pra cow nik nie zga dza się z przy czy ną wy po wie dze nia umo wy o pra cę wska za ną
przez pra co daw cę lub uwa ża, że pra co daw ca wy po wia da jąc umo wę na ru szył obo wią zu ją -
ce prze pi sy pra wa pra cy, mo że wnieść od wo ła nie od wy po wie dze nia do są du pra cy. Ter min
na wnie sie nie od wo ła nia wy no si 21 dni od dnia do rę cze nia pi sma wy po wia da ją ce go umo -
wę o pra cę.
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Je że li pra co daw ca wy po wia da umo wę o pra cę, pra cow ni ko wi przy słu -
gu je zwol nie nie na po szu ki wa nie pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na gro -
dze nia. Wy miar zwol nie nia wy no si:
� 2 dni ro bo cze – w okre sie dwu ty go dnio we go i jed no mie sięcz ne go wy -

po wie dze nia,
� 3 dni ro bo cze – w okre sie trzy mie sięcz ne go wy po wie dze nia, ta kże

w przy pad ku je go skró ce nia na pod sta wie art. 361 § 1 Ko dek su pra cy. 
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SN w wy ro ku z dnia 7 paź dzier ni ka 2008 r. (II PK 56/08) stwier dził, że ka żda jed no -
stron na de kla ra cja pra co daw cy o usta niu sto sun ku pra cy, do ko na na na wet z na ru sze -
niem pra wa, pro wa dzi do usta nia sto sun ku pra cy w ter mi nie wska za nym przez
pra co daw cę, bo wszel kie je go czyn no ści, na wet bez praw ne, zmie rza ją ce do roz wią za nia
sto sun ku pra cy są sku tecz ne i mo gą być pod wa żo ne wy łącz nie w dro dze od po wied nie -
go po wódz twa.

W ra zie usta le nia, że wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny
jest nie uza sad nio ne lub na ru sza prze pi sy o wy po wia da niu umów o pra cę, sąd pra cy – sto -
sow nie do żą da nia pra cow ni ka – orze ka o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, a je że li umo -
wa ule gła już roz wią za niu – o przy wró ce niu pra cow ni ka do pra cy na po przed nich
wa run kach al bo o od szko do wa niu.

W przy pad ku wy da nia przez sąd orze cze nia o przy wró ce niu do pra cy sto su nek pra -
cy zo sta je od two rzo ny bez po trze by za wie ra nia z pra cow ni kiem no wej umo wy o pra cę.
Pra co daw ca po wi nien do pu ścić pra cow ni ka do pra cy na sta no wi sku, któ re pra cow nik
zaj mo wał przed roz wią za niem umo wy o pra cę.

Przy wró ce nie do pra cy na po przed nich wa run kach ozna cza, że pra co daw ca jest obo -
wią za ny za trud nić pra cow ni ka na ta kim sa mym sta no wi sku, ja kie zaj mo wał po przed nio,
za pew nić mu mo żli wość wy ko ny wa nia ta kiej sa mej pra cy i za wy na gro dze niem zgod -
nym z obo wią zu ją cym u te go pra co daw cy re gu la mi nem lub ta ry fi ka to rem wy na gro dzeń.
(Wy rok SN z dnia 24 paź dzier ni ka 1997 r., I PKN 326/07).
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Pra cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy, przy -
słu gu je wy na gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra cy, nie wię cej jed nak
niż za 2 mie sią ce, a gdy okres wy po wie dze nia wy no sił 3 mie sią ce – nie wię -
cej niż za 1 mie siąc. 

Je że li umo wę o pra cę roz wią za no z pra cow ni kiem w wie ku przed eme -
ry tal nym, ob ję tym ochro ną przed wy po wie dze niem umo wy o pra cę al bo
z pra cow ni cą w okre sie cią ży lub urlo pu ma cie rzyń skie go, wy na gro dze nie
przy słu gu je za ca ły czas po zo sta wa nia bez pra cy. Do ty czy to ta kże przy -
pad ku, gdy roz wią za no umo wę o pra cę z pra cow ni kiem -oj cem, wy cho wu -
ją cym dziec ko w okre sie ko rzy sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go,
pra cow ni kiem ko rzy sta ją cym z urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie -
go, urlopu rodzicielskiego oraz urlo pu oj cow skie go al bo gdy roz wią za nie
umo wy o pra cę pod le ga ogra ni cze niu z mo cy prze pi su szcze gól ne go. Wa -
run kiem wy pła ty wy na gro dze nia jest pod ję cie pra cy przez pra cow ni ka. Pra -
cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy, wli cza się
do okre su za trud nie nia okres po zo sta wa nia bez pra cy, za któ ry przy zna no
wy na gro dze nie.
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SN w wy ro ku z dnia 4 grud nia 2003 r. (I PK 109/03) orzekł, iż wy ko ny wa nie pra cy u in -
ne go pra co daw cy nie wy klu cza sku tecz ne go zgło sze nia przez pra cow ni ka go to wo ści
nie zwłocz ne go pod ję cia pra cy w ro zu mie niu art. 48 § 1 kp ani po zo sta wa nia w go to wo -
ści do jej wy ko ny wa nia w ro zu mie niu art. 81 § 1 kp.

Pra cow nik, któ ry przed przy wró ce niem do pra cy pod jął za trud nie nie u in ne go pra co -
daw cy, mo że bez wy po wie dze nia, za trzy dnio wym uprze dze niem, roz wią zać umo wę o pra -
cę z tym pra co daw cą w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy. Roz wią za nie umo wy w tym
try bie po cią ga za so bą skut ki, ja kie prze pi sy pra wa wią żą z roz wią za niem umo wy o pra cę
przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. 

Al ter na ty wą dla przy wró ce nia do pra cy jest do cho dze nie przez pra cow ni ka wy pła ty od -
szko do wa nia z ty tu łu nie uza sad nio ne go lub nie zgod ne go z pra wem wy po wie dze nia umo -
wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny.

Wy so kość te go od szko do wa nia okre śla art. 471 kp. Od szko do wa nie ta kie przy słu gu je
w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres od 2 ty go dni do 3 mie się cy, nie ni ższej jed nak od wy -
na gro dze nia za okres wy po wie dze nia. 

W przy pad ku na ru sze nia prze pi sów pra wa pra cy, przy wy po wia da niu umo wy za war tej
na czas okre ślo ny oraz na okres prób ny pra cow nik mo że do cho dzić przed są dem wy łącz nie
od szko do wa nia. Wy po wia da jąc umo wę ter mi no wą, pra co daw ca nie ma obo wiąz ku wska za -
nia przy czy ny wy po wie dze nia, stąd też w przy pad ku te go ro dza ju umów pra cow nik nie mo -
że na dro dze są do wej kwe stio no wać za sad no ści roz wią za nia umo wy o pra cę.

Je że li wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na okres prób ny na stą pi ło z na ru sze niem
prze pi sów o wy po wia da niu tych umów, pra cow ni ko wi przy słu gu je od szko do wa nie w wy so -
ko ści wy na gro dze nia za czas, do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać. W od nie sie niu do umów
za war tych na czas okre ślo ny od szko do wa nie przy słu gu je w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas,
do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać, nie wię cej jed nak niż za 3 mie sią ce.

Pra cow ni ko wi, któ re mu przy zna no od szko do wa nie, wli cza się do okre su za trud nie nia
okres po zo sta wa nia bez pra cy, od po wia da ją cy okre so wi, za któ ry przy zna no od szko do -
wa nie.
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Zda niem Są du Naj wy ższe go

Pra co daw ca mo że od mó wić po now ne go za trud nie nia pra cow ni ka, je -
że li w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy nie zgło sił on go to wo ści nie -
zwłocz ne go pod ję cia pra cy, chy ba że prze kro cze nie ter mi nu na stą pi ło
z przy czyn nie za le żnych od pra cow ni ka. Ter min na zgło sze nie go to wo ści li -
czy się od dnia upra wo moc nie nia się orze cze nia. Je że li w ter mi nie 7-dnio -
wym pra cow nik nie wy wią że się z obo wiąz ku zgło sze nia go to wo ści do
pra cy, wy rok są du orze ka ją cy przy wró ce nie do pra cy nie wy wrze skut ków
praw nych w za kre sie re ak ty wa cji sto sun ku pra cy. 
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14. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny 
pra cow ni ka

Ten tryb roz wią za nia umo wy o pra cę po le ga na zło że niu pra cow ni ko wi przez pra co daw -
cę oświad cze nia o roz wią za niu umo wy bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia. Zgod nie
z art. 52 § 1 kp pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny 
pra cow ni ka w ra zie:
� cię żkie go na ru sze nia przez pra cow ni ka pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych,
� po peł nie nia przez pra cow ni ka w cza sie trwa nia umo wy o pra cę prze stęp stwa, któ re

unie mo żli wia dal sze za trud nia nie go na zaj mo wa nym sta no wi sku, je że li prze stęp stwo
jest oczy wi ste lub zo sta ło stwier dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem,

� za wi nio nej przez pra cow ni ka utra ty upraw nień ko niecz nych do wy ko ny wa nia pra cy
na zaj mo wa nym sta no wi sku.

Przed pod ję ciem de cy zji o zwol nie niu pra cow ni ka, pra co daw ca obo wią za ny jest za się gnąć
opi nii re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej. W ra zie za strze żeń, co
do za sad no ści roz wią za nia umo wy, za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa wy ra ża swo ją opi nię nie -
zwłocz nie, nie póź niej jed nak, niż w cią gu 3 dni. Opi nia ta nie jest dla pra co daw cy wią żą ca.

Roz wią za nie umo wy o pra cę w trybie dyscyplinarnym ma cha rak ter wy jąt ko wy. Po win -
no być sto so wa ne tyl ko w na stę pu ją cych dwóch przy pad kach: 
� gdy dzia ła nia pra cow ni ka no szą zna mio na wi ny umyśl nej,
� gdy dzia ła nia pra cow ni ka no szą zna mio na ra żą ce go nie dbal stwa. 
Oświad cze nie pra co daw cy o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia po win no

mieć for mę pi sem ną i wska zy wać przy czy nę roz wią za nia umo wy. Oświad cze nie to wy wie ra
sku tek z chwi lą, gdy do szło do pra cow ni ka w ta ki spo sób, że mógł za po znać się z je go tre ścią.

Naj czę ściej przy czy ną zwol nie nia dys cy pli nar ne go jest na ru sze nie przez pra cow ni ka je -
go obo wiąz ków. Ko deks pra cy nie okre śla (na wet przy kła do wo), ja kie za cho wa nia pra cow -
ni ka mo gą zo stać za kwa li fi ko wa ne ja ko cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków
pra cow ni czych. Oce na da ne go przy pad ku za le ży od oko licz no ści kon kret nej spra wy i po zo -
sta wio na jest uzna niu pra co daw cy, przy czym de cy zja pra co daw cy o zwol nie niu pra cow ni -
ka pod le ga kon tro li są do wej. 

Sąd Naj wy ższy wie lo krot nie wy po wia dał się w kwe stii te go, ja kie prze wi nie nia pra -
cow ni ka mo gą uza sad niać roz wią za nie umo wy o pra cę w try bie na tych mia sto wym.

24

Pra co daw ca ogra ni czo ny jest ter mi nem, w któ rym mo że zwol nić pra cow -
ni ka dys cy pli nar nie. Roz wią za nie bo wiem umo wy o pra cę bez wy po wie dze -
nia z wi ny pra cow ni ka nie mo że na stą pić po upły wie 1 mie sią ca od uzy ska nia
przez pra co daw cę wia do mo ści o oko licz no ści uza sad nia ją cej roz wią za nie
umo wy.

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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W wy ro ku z dnia 28 wrze śnia 1981 r. (I PRN 57/81) SN stwier dził, że na wet jed no ra -
zo wa nie uspra wie dli wio na nie obec ność w pra cy – w za le żno ści od oko licz no ści kon -
kret ne go przy pad ku – mo że sta no wić cię żkie na ru sze nie przez pra cow ni ka pod -
sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych. „Sa mo wol ne opusz cze nie miej sca pra cy po łą -
czo ne z in nym, na gan nym za cho wa niem się pra cow ni ka mo że być oce nio ne ja ko cię -
żkie na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych we dług art. 52 § 1 pkt 1 kp
na wet wów czas, gdy re gu la min pra cy kwa li fi ku je sa mo wol ne opusz cze nie pra cy ja ko
uchy bienie uza sad nia ją ce za sto so wa nie ka ry po rząd ko wej” (wy rok SN z dnia 22 grud -
nia 1998 r., I PKN 507/98).

„Bez za sad na od mo wa wy ko na nia po le ce nia do ty czą ce go pra cy mo że uza sad niać
roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka (art. 52 § 1 pkt
1 kp) bez po trze by uprzed nie go sto so wa nia kar po rząd ko wych” (wy rok SN z dnia
3 kwiet nia 1997 r., I PKN 40/97).

„Spóź nio ne bez uspra wie dli wie nia za wia do mie nie pra co daw cy przez kie row cę o kra -
dzie ży po wie rzo ne go mu sa mo cho du wraz z klu czy ka mi mo że być uzna ne za cię żkie 
na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych” (wy rok SN z dnia 13 mar ca
1997 r., I PKN 38/97).

„Ko rzy sta nie przez pra cow ni ka z te le fo nu słu żbo we go w ce lu udzia łu w grach to wa -
rzy skich, na ra ża ją ce pra co daw cę na znacz ną szko dę, mo że być za kwa li fi ko wa ne ja ko 
cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych” (wy rok SN z dnia 15 ma -
ja 1997 r., I PKN 93/97).

„Użyt ko wa nie bez wie dzy i zgo dy pra co daw cy sprzę tów z je go za kła du w pry wat -
nym skle pie współ ma łżon ka pra cow ni ka, sta no wi cię żkie na ru sze nie pod sta wo we go
obo wiąz ku ochro ny mie nia pra co daw cy (art. 100 § 2 pkt 4 kp) i uza sad nia roz wią za nie
umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka na pod sta wie art. 52 § 1 pkt
1 kp” (wy rok SN z dnia 24 lu te go 1998 r., I PKN 547/97).

„Wy ni ka ją cy z prze pi sów pra wa oraz z za sad współ ży cia spo łecz ne go obo wią zek pra -
cow ni ka za cho wa nia trzeź wo ści w cza sie pra cy, na le ży do pod sta wo wych obo wiąz ków
pra cow ni ka i cią ży na pra cow ni ku nie tyl ko wów czas, gdy wy ko nu je on pra cę w sie dzi -
bie za kła du pra cy, lecz ta kże wte dy, gdy prze by wa w ja kim kol wiek in nym miej scu w cza -
sie prze zna czo nym na wy ko ny wa nie pra cy. Nie mo że być żad ne go »mar gi ne su«
to le ro wa nia spo ży wa nia przez pra cow ni ka al ko ho lu w cza sie prze zna czo nym na wy ko -
ny wa nie pra cy, choć by spo ży wa nie al ko ho lu by ło prak ty ko wa ne lub to le ro wa ne przez
prze ło żo nych pra cow ni ka” (wy rok SN z dnia 23 lip ca 1987 r., I PRN 36/87).

„Po stę po wa nie pra cow ni cy, po le ga ją ce na »po ży cza niu so bie« pie nię dzy z ka sy skle -
pu w ce lu za spo ko je nia bie żą cych po trzeb, bez wie dzy i zgo dy pra co daw cy, sta no wi 
cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych (art. 52 § 1 pkt 1 kp).
Na oce nę ta kie go za cho wa nia nie ma wpły wu oko licz ność, że pra cow ni ca zwra ca ła te
pie nią dze oraz że ta ką prak ty kę sto so wa ły in ne pra cow ni ce za trud nio ne w skle pie” 
(wy rok SN z dnia 26 czerw ca 1998 r., I PKN 214/98).

„Pra cow nik, któ ry ma wie dzę o dzia ła niu na szko dę swo je go pra co daw cy, obo wią -
za ny jest go o tym za wia do mić. Nie wy ko na nie te go obo wiąz ku mo że być oce nio ne ja ko
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cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych” (wy rok SN z dnia 1 paź -
dzier ni ka 1998 r., I PKN 351/98).

„Za wi nio ne (z wi ny umyśl nej lub ra żą ce go nie dbal stwa) nie wy ko na nie przez pra cow -
ni ka zgod ne go z pra wem po le ce nia pod da nia się kon tro l nym ba da niom le kar skim, ja ko
na ru sza ją ce obo wią zek wy ko na nia po le ce nia do ty czą ce go pra cy (art. 100 i art. 211 pkt
5 kp), mo że sta no wić pod sta wę nie zwłocz ne go roz wią za nia umo wy o pra cę na pod sta -
wie art. 52 § 1 pkt 1 kp” (wy rok SN z dnia 10 ma ja 2000 r., I PKN 642/99).

„Sa mo wol ne po bie ra nie nie na le żnych za li czek na po czet przy szłe go wy na gro dze nia
za pra cę przez pra cow ni ka od po wie dzial ne go za fi nan se pra co daw cy sta no wi cię żkie 
na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni czych” (wy rok SN z dnia 26 ma ja
2000 r., I PKN 675/99).

15. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia bez wi ny
pra cow ni ka

Po za przy pad ka mi za wi nio ne go za cho wa nia pra cow ni ka, umo żli wia ją cy mi pra co daw cy
na tych mia sto we roz wią za nie umo wy o pra cę, Ko deks pra cy prze wi du je sy tu acje, w któ rych
pra co daw ca mo że roz wią zać z pra cow ni kiem umo wę o pra cę bez za cho wa nia okre su wy po -
wie dze nia z po wo du przed łu ża ją cej się nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy. 

Zgod nie z art. 53 § 1 kp, pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie -
dze nia:
� je że li nie zdol ność pra cow ni ka do pra cy wsku tek cho ro by trwa:

– dłu żej niż 3 mie sią ce – gdy pra cow nik był za trud nio ny u da ne go pra co daw cy kró -
cej niż 6 mie się cy,

– dłu żej niż łącz ny okres po bie ra nia z te go ty tu łu wy na gro dze nia i za sił ku oraz po bie -
ra nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go przez pierw sze 3 mie sią ce – gdy pra cow nik był
za trud nio ny u da ne go pra co daw cy co naj mniej 6 mie się cy lub je że li nie zdol ność
do pra cy zo sta ła spo wo do wa na wy pad kiem przy pra cy al bo cho ro bą za wo do wą,

� w ra zie uspra wie dli wio nej nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy z in nych przy czyn niż
wy mie nio ne w pkt 1, trwa ją cej dłu żej niż 1 mie siąc.

Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia nie mo że na stą pić w ra zie: nie obec no -
ści pra cow ni ka w pra cy z po wo du spra wo wa nia opie ki nad dziec kiem – w okre sie po bie ra -
nia z te go ty tu łu za sił ku, a w przy pad ku od osob nie nia pra cow ni ka ze wzglę du na cho ro bę
za kaź ną – w okre sie po bie ra nia z te go ty tu łu wy na gro dze nia i za sił ku.

Na tych mia sto we roz wią za nie z pra cow ni kiem umo wy o pra cę z przy czyn przez nie go
nie za wi nio nych jest upraw nie niem pra co daw cy, z któ re go nie mu si on jed nak sko rzy stać.
Po upły wie wska za nych wy żej okre sów ochron nych, pra co daw ca mo że rów nież roz wią zać
umo wę o pra cę, ko rzy sta jąc ze zwy kłe go try bu wy po wie dze nia. 

Pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia tyl -
ko do mo men tu sta wie nia się pra cow ni ka do pra cy w związ ku z usta niem przy czy ny nie -
obec no ści. Dla te go po po wro cie pra cow ni ka do pra cy pra co daw ca nie mo że już zwol nić go
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w try bie na tych mia sto wym, po wo łu jąc się na wcze śniej szą dłu go trwa łą nie obec ność pra -
cow ni ka w pra cy z po wo du cho ro by. Tak, jak w przy pad ku zwol nie nia dys cy pli nar ne go,
oświad cze nie pra co daw cy o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia, na pod sta wie
art. 53 kp, po win no na stą pić na pi śmie i wska zy wać przy czy nę uza sad nia ją cą roz wią za nie
umo wy. Pra co daw ca ma też obo wią zek za się gnię cia opi nii re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za -
kła do wej or ga ni za cji związ ko wej.

Je że li pra cow nik, w okre sie 6 mie się cy od roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze -
nia, zgło si swój po wrót do pra cy nie zwłocz nie po usta niu przy czyn nie obec no ści, pra co daw -
ca po wi nien w mia rę mo żli wo ści po now nie za trud nić pra cow ni ka.

16. Upraw nie nia pra cow ni ka w ra zie nie zgod ne go z pra wem roz -
wią za nia przez pra co daw cę umo wy o pra cę bez wy po wie -
dze nia

Pra cow nik, z któ rym pra co daw ca roz wią zał umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia z na ru -
sze niem obo wią zu ją cych prze pi sów, ma pra wo do ma gać się przed są dem przy wró ce nia
do pra cy na po przed nich wa run kach al bo od szko do wa nia. 

W ra zie roz wią za nia przez pra co daw cę umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny z na -
ru sze niem prze pi sów o roz wią zy wa niu umów o pra cę bez wy po wie dze nia, pra cow ni ko wi
przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie, je że li: 
� upły nął już ter min, do któ re go umo wa mia ła trwać,
� gdy przy wró ce nie do pra cy by ło by nie wska za ne ze wzglę du na krót ki okres, ja ki po -

zo stał do upły wu te go ter mi nu. 
Żą da nie przy wró ce nia do pra cy lub od szko do wa nia wno si się do są du pra cy w cią gu

21 dni od dnia do rę cze nia za wia do mie nia o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia.
Pra cow ni ko wi przy wró co ne mu do pra cy na mo cy orze cze nia są du przy słu gu je wy na gro -

dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra cy, nie wię cej jed nak niż za 3 mie sią ce i nie mniej niż
za 1 mie siąc. Wa run kiem na by cia pra wa do wy na gro dze nia jest pod ję cie pra cy. 

Je że li umo wę o pra cę roz wią za no z pra cow ni kiem w wie ku przed eme ry tal nym al bo
z pra cow ni cą w okre sie cią ży lub urlo pu ma cie rzyń skie go, wy na gro dze nie przy słu gu je za ca -
ły czas po zo sta wa nia bez pra cy. Do ty czy to ta kże przy pad ku, gdy roz wią za no umo wę
o pracę z pra cow ni kiem -oj cem, wy cho wu ją cym dziec ko w okre sie ko rzy sta nia z urlo pu ma -
cie rzyń skie go, pra cow ni kiem ko rzy sta ją cym z urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go,
urlopu rodzicielskiego oraz urlo pu oj cow skie go al bo gdy roz wią za nie umo wy o pra cę pod -
le ga ogra ni cze niu z mo cy prze pi su szcze gól ne go.

Pra cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy, wli cza się do okre su
za trud nie nia okres po zo sta wa nia bez pra cy, za któ ry przy zna no wy na gro dze nie. Okre su po -
zo sta wa nia bez pra cy, za któ ry nie przy zna no wy na gro dze nia, nie uwa ża się za prze rwę w za -
trud nie niu, po cią ga ją cą za so bą utra tę upraw nień uza le żnio nych od nie prze rwa ne go
za trud nie nia.

Wy so kość od szko do wa nia uza le żnio na jest od ro dza ju umo wy o pra cę, któ ra ule gła roz -
wią za niu. Je że li pra co daw ca nie zgod nie z pra wem roz wią zał bez wy po wie dze nia umo wę
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o pra cę za war tą na okres prób ny lub na czas nie okre ślo ny, pra cow ni ko wi przy słu gu je od -
szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres wy po wie dze nia. Na to miast w przy pad -
ku roz wią za nia umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny, od szko do wa nie przy słu gu je
w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas, do któ re go umo wa mia ła trwać, nie wię cej jed nak niż
za okres wypowiedzenia. 

Je że li pra co daw ca roz wią zał umo wę o pra cę w okre sie wy po wie dze nia (nie za le żnie od te -
go, któ ra ze stron do ko na ła wy po wie dze nia) z na ru sze niem prze pi sów o roz wią zy wa niu
umów o pra cę bez wy po wie dze nia, pra cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie
w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas do upły wu okre su wy po wie dze nia.

Pra cow ni ko wi, któ re mu przy zna no od szko do wa nie, wli cza się do okre su za trud nie nia
okres po zo sta wa nia bez pra cy, od po wia da ją cy okre so wi, za któ ry przy zna no od szko do wa nie.

17. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra -
co daw cy

Zgod nie z art. 55 kp, pra cow nik mo że roz wią zać umo wę w try bie na tych mia sto wym, bez
za cho wa nia okre su wy po wie dze nia w dwóch przy pad kach:
� je że li zo sta nie wy da ne orze cze nie le kar skie, stwier dza ją ce szko dli wy wpływ wy ko ny -

wa nej pra cy na zdro wie pra cow ni ka, a pra co daw ca nie prze nie sie go w ter mi nie wska -
za nym w orze cze niu le kar skim do in nej pra cy, od po wied niej ze wzglę du na stan je go
zdro wia i kwa li fi ka cje za wo do we, lub

� gdy pra co daw ca do pu ścił się cię żkie go na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków wo -
bec pra cow ni ka. W ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi przy słu gu je od szko do wa nie w wy -
so ko ści wy na gro dze nia za okres wy po wie dze nia, a je że li umo wa o pra cę zo sta ła
za war ta na czas okre ślo ny lub na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy – w wy so ko ści wy -
na gro dze nia za okres 2 ty go dni.

Pra cow nik, któ ry de cy du je się roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia, ma obo -
wią zek zło żyć pra co daw cy oświad cze nie na pi śmie, ze wska za niem przy czy ny uza sad nia ją -
cej roz wią za nie umo wy.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 4 kwiet nia 2000 r. (I PKN 516/99) prze słan ką roz wią za -
nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia ze wzglę du na cię żkie na ru sze nie pod sta wo wych
obo wiąz ków wo bec pra cow ni ka i uzy ska nia od szko do wa nia jest wi na umyśl na lub ra żą -
ce nie dbal stwo pra co daw cy. Pra co daw ca, któ ry nie wy pła ca pra cow ni ko wi w ter minie ca -
ło ści wy na gro dze nia, cię żko na ru sza swój pod sta wo wy obo wią zek z wi ny umyślnej,
choć by z przy czyn nie za wi nio nych nie uzy skał środ ków fi nan so wych na wy na gro dze nia.

SN w wy ro ku z dnia 4 mar ca 1999 r. (I PKN 614/98) orzekł, iż roz wią za nie umo wy o pra -
cę bez wy po wie dze nia przez pra cow ni ka na pod sta wie art. 55 § 11 kp jest sku tecz ne bez
wzglę du na to, czy wska za ne przez pra cow ni ka przy czy ny rze czy wi ście wy stę pu ją. Ten
spo sób roz wią za nia sto sun ku pra cy po wi nien znaj do wać od zwier cie dle nie w świa dec -
twie pra cy. Pra co daw ca mo że kwe stio no wać wska za ne przez pra cow ni ka przy czy ny roz -
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wią za nia umo wy w pro ce sie o od szko do wa nie prze wi dzia ne w art. 611 kp, a w ra zie
wstrzy ma nia się z wy pła tą od szko do wa nia prze wi dzia ne go w art. 55 § 11 zda nie dru gie
Kodeksu pracy – ta kże w pro ce sie wy to czo nym przez pra cow ni ka o to od szko do wa nie.

18. Upraw nie nia pra co daw cy w ra zie nie uza sad nio ne go roz wią -
za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia przez pra cow ni ka

W przy pad ku, gdy roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z po wo du cię żkie go
na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków wo bec pra cow ni ka by ło nie uza sad nio ne, pra co daw -
ca mo że do ma gać się przed są dem od szko do wa nia. Mo żli wość wy stą pie nia na dro gę są do -
wą prze ciw ko pra cow ni ko wi z rosz cze niem o od szko do wa nie nie do ty czy na to miast
przy pad ku, gdy po wo dem roz wią za nia umo wy o pra cę by ło nie prze nie sie nie pra cow ni ka
do in nej pra cy, od po wied niej ze wzglę du na stan je go zdro wia i kwa li fi ka cje za wo do we, w ter -
mi nie wska za nym w orze cze niu le kar skim.

Od szko do wa nie przy słu gu je w wy so ko ści wy na gro dze nia pra cow ni ka za okres wy po -
wie dze nia, a w przy pad ku roz wią za nia umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny – w wy so -
ko ści wy na gro dze nia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres
wypowiedzenia. Za są dze nie od szko do wa nia na rzecz pra co daw cy nie ozna cza au to ma tycz -
nie zwro tu od szko do wa nia, któ re pra co daw ca obo wią za ny był wy pła cić pra cow ni ko wi. W ta -
kim przy pad ku pra co daw ca mu siał by do cho dzić zwro tu wy pła co ne go od szko do wa nia
na dro dze są do wej, wy stę pu jąc z po wódz twem prze ciw ko pra cow ni ko wi.

19. Wy ga śnię cie umo wy o pra cę

Wy ga śnię cie umowy o pracę po le ga na tym, że sto su nek pra cy usta je na sku tek okre ślo -
ne go zda rze nia prze wi dzia ne go pra wem. Umo wa o pra cę wy ga sa z mo cy pra wa bez ko niecz -
no ści do ko ny wa nia ja kich kol wiek czyn no ści przez pra co daw cę lub pra cow ni ka. Ko deks pra cy
w art. 63 sta no wi, że umo wa o pra cę wy ga sa w przy pad kach okre ślo nych w ko dek sie oraz
w prze pi sach szcze gól nych. 

Ko deks pra cy wy mie nia na stę pu ją ce zda rze nia skut ku ją ce wy ga śnię ciem umo wy o pra cę:
� śmierć pra cow ni ka,
� śmierć pra co daw cy,
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Ana lo gicz nie, jak w przy pad ku zwol nie nia dys cy pli nar ne go, rów nież pra -
cow nik ogra ni czo ny jest ter mi nem, w któ rym mo że roz wią zać umo wę o pra -
cę w try bie na tych mia sto wym. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po -
wie dze nia z wi ny pra co daw cy mo że na stą pić tyl ko w cią gu mie sią ca od uzy -
ska nia przez pra cow ni ka wia do mo ści o oko licz no ści uza sad nia ją cej roz wią -
za nie umo wy. Roz wią za nie umo wy o pra cę z wi ny pra co daw cy po cią ga
za so bą skut ki, ja kie przepi sy pra wa wią żą z roz wią za niem umo wy przez pra -
co daw cę za wy po wie dze niem.
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� upływ 3 mie się cy nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy z po wo du tym cza so we go aresz -
to wa nia,

� nie zgło sze nie przez pra cow ni ka po wro tu do pra cy w cią gu 7 dni od roz wią za nia 
sto sun ku pra cy z wy bo ru u in ne go pra co daw cy.

Przy kła dem prze pi su szcze gól ne go, re gu lu ją ce go przy pa dek wy ga śnię cia sto sun ku pra -
cy jest art. 122 ust. 1 usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku obro ny
Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm.) zgod nie z któ rym nie za cho wa -
nie 30-dnio we go ter mi nu na zgło sze nie po wro tu do pra cy, li czo ne go od dnia zwol nie nia ze
słu żby woj sko wej, po wo du je wy ga śnię cie sto sun ku pra cy, chy ba że na stą pi ło z przy czyn
uspra wie dli wia ją cych nie obec ność w pra cy. 

A. Śmierć pra cow ni ka
W przy pad ku śmier ci pra cow ni ka sto su nek pra cy wy ga sa z dniem śmier ci, na to miast pra -

wa ma jąt ko we ze sto sun ku pra cy prze cho dzą, w rów nych czę ściach, na ma łżon ka oraz in ne
oso by speł nia ją ce wa run ki do uzy ska nia ren ty ro dzin nej (we dług usta wy o eme ry tu rach i ren -
tach). W ra zie bra ku ta kich osób pra wa te wcho dzą do spad ku. Pra wa mi ma jąt ko wy mi ze
stosun ku pra cy są np. pra wo do wy na gro dze nia za pra cę czy też pra wo do ekwi wa len tu pie -
nię żne go za nie wy ko rzy sta ny urlop.

Ro dzi nie zmar łe go pra cow ni ka przy słu gu je od pra wa po śmiert na. Jej wy so kość uza le żnio -
na jest od okre su za trud nie nia pra cow ni ka u da ne go pra co daw cy i wy no si:
� jed no mie sięcz ne wy na gro dze nie, je że li pra cow nik był za trud nio ny kró cej niż 10 lat,
� trzy mie sięcz ne wy na gro dze nie, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 10 lat,
� sze ścio mie sięcz ne wy na gro dze nie, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 15 lat.
Pra co daw ca jest zwol nio ny z obo wiąz ku wy pła ty od pra wy, je że li ubez pie czył pra cow ni -

ka na ży cie. W przy pad ku jed nak, gdy od szko do wa nie wy pła co ne przez in sty tu cję ubez pie -
cze nio wą jest ni ższe niż wy so kość od pra wy, pra co daw ca jest obo wią za ny wy pła cić ro dzi nie
kwo tę sta no wią cą ró żni cę mię dzy ty mi świad cze nia mi.

B. Śmierć pra co daw cy
Śmierć pra co daw cy po wo du je wy ga śnię cie sto sun ku pra cy, chy ba że do cho dzi do prze -

ję cia za kła du pra cy przez no we go pra co daw cę na za sa dach okre ślo nych w art. 231 kp 
(np. w dro dze dzie dzi cze nia). Pra cow ni ko wi, któ re go umo wa o pra cę wy ga sła z po wo du
śmier ci pra co daw cy, przy słu gu je od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres wy -
po wie dze nia. Obo wią zek wy pła ty od szko do wa nia ob cią ża spad ko bier ców pra co daw cy.

C. Tym cza so we aresz to wa nie

Umo wa o pra cę wy ga sa z upły wem 3 mie się cy nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy z po -
wo du tym cza so we go aresz to wa nia, chy ba że pra co daw ca roz wią zał wcze śniej bez wy po wie -
dze nia umo wę o pra cę z wi ny pra cow ni ka. Okres trzech mie się cy trwa nia tym cza so we go
aresz tu na le ży li czyć od dnia za trzy ma nia pra cow ni ka. Przed upły wem te go ter mi nu, pra co -
daw ca nie mo że wy po wie dzieć umo wy o pra cę ani roz wią zać jej bez wy po wie dze nia bez wi -
ny pra cow ni ka w opar ciu o art. 53 § 1 pkt 2 kp.
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20. Świa dec two pra cy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest
obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza
nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia,
za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Przykład:

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i nie zamierza w przyszłości
zatrudniać pracownika. W takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie wydać pracow-
nikowi świadectwo pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu
7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest
obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony 
w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie 
i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo
wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim
przypadku, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 
7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przykład:

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy na czas określony do 31 maja.
Od 5 czerwca strony zawarły kolejną umowę o pracę. Ponieważ przerwa między umowami
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Pra co daw ca, po mi mo wy ga śnię cia umo wy o pra cę z po wo du tym cza so -
we go aresz to wa nia, jest obo wią za ny po now nie za trud nić pra cow ni ka, je że li
po stę po wa nie kar ne zo sta ło umo rzo ne lub gdy za padł wy rok unie win nia -
ją cy, a pra cow nik zgło sił swój po wrót do pra cy w cią gu 7 dni od upra wo moc -
nie nia się orze cze nia. Po wy ższa re gu ła nie ma za sto so wa nia w ra zie
wa run ko we go umo rze nia po stę po wa nia, a ta kże w sy tu acji, gdy po stę po -
wa nie kar ne umo rzo no z po wo du przedaw nie nia al bo amne stii.

Świadectwo powinno zostać wydane w dniu, w którym następuje
rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiek-
tywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego
upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca powinien 
w ciągu 7 dni przesłać świadectwo pracy pocztą albo doręczyć je w inny
sposób. 
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nie przekroczyła 7 dni, pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy za
okres pierwszej umowy, chyba że pracownik wystąpi z wnioskiem o wydanie świadectwa. 

Uwaga!

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się
pracownika z pracodawcą.

W ra zie wy ga śnię cia sto sun ku pra cy z po wo du śmier ci pra cow ni ka, pra co daw ca spo rzą -
dza świa dec two pra cy i włą cza je do akt oso bo wych zmar łe go pra cow ni ka. Z wnio skiem o wy -
da nie świa dec twa pra cy mo że wy stą pić do pra co daw cy czło nek ro dzi ny zmar łe go pra cow ni ka,
a ta kże in na oso ba bę dą ca spad ko bier cą te go pra cow ni ka. 

Świa dec two pra cy po win no za wie rać na stę pu ją ce da ne: 
� okres i ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy, 
� zaj mo wa ne sta no wi ska, 
� tryb roz wią za nia al bo oko licz no ści wy ga śnię cia sto sun ku pra cy, 
� in for ma cje nie zbęd ne do usta le nia upraw nień pra cow ni czych i upraw nień z ubez pie -

cze nia spo łecz ne go,
� in for ma cje o za ję ciu wy na gro dze nia za pra cę. 

Na żą da nie pra cow ni ka w świa dec twie pra cy na le ży po dać ta kże in for ma cję o wy so ko -
ści i skład ni kach wy na gro dze nia oraz o uzy ska nych kwa li fi ka cjach.

Je że li świa dec two pra cy za wie ra błę dy lub nie praw dzi we in for ma cje, pra cow nik mo że
wy stą pić do pra co daw cy z wnio skiem o je go spro sto wa nie. Ma na to 7 dni od otrzy ma nia
do ku men tu. Ne ga tyw na od po wiedź pra co daw cy lub jej brak otwie ra dro gę są do wą. Pra cow -
nik mo że w ter mi nie 7 dni wy stą pić z po wódz twem o spro sto wa nie świa dec twa pra cy.

Uwa ga!

Pra co daw ca, któ ry wbrew obo wiąz ko wi nie wy da je pra cow ni ko wi świa dec twa pra cy, 
do pusz cza się wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka za gro żo ne go ka rą grzyw ny
do 30 000 zł.

Nie za le żnie od po wy ższe go, pra cow nik, któ ry po niósł szko dę wsku tek nie wy da nia w ter -
mi nie lub wy da nia nie wła ści we go świa dec twa pra cy, mo że do cho dzić od pra co daw cy na dro -
dze są do wej od szko do wa nia za czas po zo sta wa nia bez pra cy z te go po wo du, nie dłu ższy
jed nak niż 6 ty go dni.

32
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II.
DYS KRY MI NA CJA I MOB BING

1. Rów ne trak to wa nie w za trud nie niu

Zgod nie z art. 183a § 1 kp pra cow ni cy po win ni być rów no trak to wa ni przez pra co daw cę
w sto sun kach pra cy w za kre sie:
� na wią za nia i roz wią za nia sto sun ku pra cy, 
� wa run ków za trud nie nia, 
� awan so wa nia, 
� oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych.

Pra co daw ca nie mo że dys kry mi no wać pra cow ni ków z po wo du:

� płci, 
� wie ku, 
� nie peł no spraw no ści, 
� ra sy, 
� re li gii, 
� na ro do wo ści, 
� prze ko nań po li tycz nych, 
� przy na le żno ści związ ko wej, 
� po cho dze nia et nicz ne go, 
� wy zna nia, 
� orien ta cji sek su al nej,
� a ta kże ze wzglę du na za trud nie nie na czas okre ślo ny lub nie okre ślo ny al bo w peł -

nym lub w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. 

Rów ne trak to wa nie w za trud nie niu ozna cza nie dy skry mi no wa nie w ja ki kol wiek spo sób,
bez po śred nio lub po śred nio, z wy mie nio nych wy żej przy czyn.

Dys kry mi no wa nie bez po śred nie wy stę pu je wte dy, gdy pra cow nik z jed nej lub z kil ku
przy czyn wy mie nio nych w art. 183a § 1 kp, jest lub mógł by być trak to wa ny mniej ko rzyst nie
niż in ni pra cow ni cy (np. od mo wa awan so wa nia pra cow ni ka tyl ko z te go wzglę du, że prze -
kro czył on okre ślo ny wiek lub że jest oso bą nie peł no spraw ną al bo świad czy pra cę w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy).

Dys kry mi no wa nie po śred nie wy stę pu je wte dy, gdy na sku tek po zor nie neu tral ne go
po sta no wie nia, za sto so wa ne go kry te rium lub pod ję te go dzia ła nia wy stę pu ją lub mo gły by
wy stą pić nie ko rzyst ne dys pro por cje al bo szcze gól nie nie ko rzyst na sy tu acja w za kre sie na -
wią za nia i roz wią za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za trud nie nia, awan so wa nia oraz do stę pu
do szko le nia w ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych wo bec wszyst kich lub znacz nej
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licz by pra cow ni ków na le żą cych do gru py wy ró żnio nej ze wzglę du na jed ną lub kil ka przy -
czyn uzna nych za dys kry mi na cyj ne, chy ba że po sta no wie nie, kry te rium lub dzia ła nie jest
obiek tyw nie uza sad nio ne ze wzglę du na zgod ny z pra wem cel, któ ry ma być osią gnię ty,
a środ ki słu żą ce osią gnię ciu te go ce lu są wła ści we i ko niecz ne. Przy kła dem dys kry mi na cji po -
śred niej bę dzie ogra ni cze nie do stę pu do szko leń dla pra cow ni ków, któ rzy nie osią gnę li okre -
ślo ne go sta żu pra cy, w sy tu acji, gdy pra cow ni ka mi ty mi by ły by w więk szo ści ko bie ty lub
pra cow ni cy za trud nie ni na pod sta wie umów na czas okre ślo ny.

Prze ja wem dys kry mi no wa nia jest ta kże:
� dzia ła nie po le ga ją ce na za chę ca niu in nej oso by do na ru sze nia za sa dy rów ne go trak -

to wa nia w za trud nie niu lub na ka za niu jej na ru sze nia tej za sa dy,
� nie po żą da ne za cho wa nie, któ re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god no ści pra -

cow ni ka i stwo rze nie wo bec nie go za stra sza ją cej, wro giej, po ni ża ją cej, upo ka rza ją -
cej lub uwła cza ją cej at mos fe ry (mo le sto wa nie).

Dys kry mi no wa niem ze wzglę du na płeć jest ta kże mo le sto wa nie sek su al ne, ro zu mia ne
ja ko ka żde nie po żą da ne za cho wa nie o cha rak te rze sek su al nym lub od no szą ce się do płci
pra cow ni ka, któ re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god no ści pra cow ni ka, w szcze gól -
no ści stwo rze nie wo bec nie go za stra sza ją cej, wro giej, po ni ża ją cej, upo ka rza ją cej lub uwła -
cza ją cej at mos fe ry. Na za cho wa nie to mo gą się skła dać fi zycz ne, wer bal ne lub po za wer bal ne
ele men ty.

Pod po rząd ko wa nie się przez pra cow ni ka mo le sto wa niu lub mo le sto wa niu sek su al ne -
mu, a ta kże pod ję cie przez nie go dzia łań prze ciw sta wia ją cych się mo le sto wa niu lub mo le -
sto wa niu sek su al ne mu, nie mo że po wo do wać ja kich kol wiek ne ga tyw nych kon se kwen cji
wo bec pra cow ni ka.

Za na ru sze nie za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu uwa ża się ró żni co wa nie przez
pra co daw cę sy tu acji pra cow ni ka z jed nej lub kil ku przy czyn okre ślo nych w art. 183a § 1 kp,
któ re go skut kiem jest:
� od mo wa na wią za nia lub roz wią za nie sto sun ku pra cy,
� nie ko rzyst ne ukształ to wa nie wy na gro dze nia za pra cę lub in nych wa run ków za trud -

nie nia al bo po mi nię cie przy awan so wa niu lub przy zna wa niu in nych świad czeń zwią -
za nych z pra cą,

� po mi nię cie przy ty po wa niu do udzia łu w szko le niach pod no szą cych kwa li fi ka cje za wo -
do we – chy ba że pra co daw ca udo wod ni, że kie ro wał się obiek tyw ny mi po wo da mi.

Cię żar do wo du, iż nie do szło do dys kry mi na cji pra cow ni ka ob cią ża pra co daw cę, z tym
że pra cow nik po wi nien uprzed nio wska zać fak ty upraw do po dob nia ją ce za rzut nie rów ne go
trak to wa nia w za trud nie niu (wy rok SN z dnia 9 czerw ca 2006 r., III PK 30/06). 

Za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu nie na ru sza ją dzia ła nia po le ga ją ce na:
� nie za trud nia niu pra cow ni ka z jed nej lub kil ku przy czyn okre ślo nych w art. 183a § 1 kp,

je że li ro dzaj pra cy lub wa run ki jej wy ko ny wa nia po wo du ją, że przy czy na lub przy czy -
ny wy mie nio ne w tym prze pi sie są rze czy wi stym i de cy du ją cym wy ma ga niem za wo -
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do wym sta wia nym pra cow ni ko wi (np. wy móg po sia da nia oby wa tel stwa pol skie go
przy za trud nia niu na okre ślo nych sta no wi skach w słu żbie cy wil nej),

� wy po wie dze niu pra cow ni ko wi wa run ków za trud nie nia w za kre sie wy mia ru cza su pra -
cy, je że li jest to uza sad nio ne przy czy na mi nie do ty czą cy mi pra cow ni ków bez po wo -
ły wa nia się na in ną przy czy nę lub in ne przy czy ny wy mie nio ne w art. 183a § 1 kp, 

� sto so wa niu środ ków, któ re ró żni cu ją sy tu ację praw ną pra cow ni ka, ze wzglę du
na ochro nę ro dzi ciel stwa lub nie peł no spraw ność (np. za kaz za trud nia nia w go dzi nach
nad licz bo wych pra cow nic w cią ży),

� sto so wa niu kry te rium sta żu pra cy przy usta la niu wa run ków za trud nia nia i zwal nia nia
pra cow ni ków, za sad wy na gra dza nia i awan so wa nia oraz do stę pu do szko le nia w ce -
lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych, co uza sad nia od mien ne trak to wa nie pra -
cow ni ków ze wzglę du na wiek. 

Nie sta no wią na ru sze nia za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu ta kże dzia ła nia po -
dej mo wa ne przez okre ślo ny czas, zmie rza ją ce do wy rów ny wa nia szans wszyst kich lub znacz -
nej licz by pra cow ni ków wy ró żnio nych z jed nej lub kil ku przy czyn okre ślo nych w art. 183a

§ 1 kp, przez zmniej sze nie na ko rzyść ta kich pra cow ni ków fak tycz nych nie rów no ści, w za kre -
sie okre ślo nym w tym prze pi sie. Przy kła dem mo że być przy zna nie do dat ko wych pod wy żek
pra cow ni com, w ce lu zmniej sze nia dys pro por cji w wy na gro dze niu ko biet i mę żczyzn wy ko -
nu ją cych jed na ko wą pra cę lub pra cę o jed na ko wej war to ści.

Sko rzy sta nie przez pra cow ni ka z upraw nień przy słu gu ją cych z ty tu łu na ru sze nia za sa dy
rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu nie mo że: 
� być pod sta wą nie ko rzyst ne go trak to wa nia pra cow ni ka, 
� po wo do wać ja kich kol wiek ne ga tyw nych kon se kwen cji wo bec pra cow ni ka, 
� sta no wić przy czy ny uza sad nia ją cej wy po wie dze nie przez pra co daw cę sto sun ku pra -

cy lub je go roz wią za nie bez wy po wie dze nia.
Do ty czy to rów nież pra cow ni ka, któ ry udzie lił w ja kiej kol wiek for mie wspar cia pra cow -

ni ko wi ko rzy sta ją ce mu z upraw nień przy słu gu ją cych z ty tu łu na ru sze nia za sa dy rów ne go
trak to wa nia w za trud nie niu.

2. Mob bing
We dług Ko dek su pra cy mob bing ozna cza dzia ła nia lub za cho wa nia do ty czą ce pra cow -

ni ka lub skie ro wa ne prze ciw ko pra cow ni ko wi, po le ga ją ce na upo rczy wym i dłu go trwa łym
nę ka niu lub za stra sza niu pra cow ni ka, wy wo łu ją ce u nie go za ni żo ną oce nę przy dat no ści za -
wo do wej, po wo du ją ce lub ma ją ce na ce lu po ni że nie lub ośmie sze nie pra cow ni ka, izo lo wa -
nie go lub wy eli mi no wa nie z ze spo łu współ pra cow ni ków (art. 943 § 2 kp). 

Pra co daw ca jest obo wią za ny prze ciw dzia łać mob bin go wi.

Oso ba, wo bec któ rej pra co daw ca na ru szył za sa dę rów ne go trak to wa nia
w za trud nie niu, ma pra wo do od szko do wa nia w wy so ko ści nie ni ższej niż
mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę. O od szko do wa niu orze ka sąd pra cy.
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Z de fi ni cji mob bin gu wy ni ka, że zja wi sko to naj czę ściej ozna cza ró żne for my nę ka nia
psy chicz ne go. Aby mo gło zo stać uzna ne za mob bing, nę ka nie to mu si trwać przez okre ślo -
ny czas. Mi mo że prze pi sy nie wska zu ją mi ni mal ne go okre su nie zbęd ne go do za ist nie nia
mob bin gu, to z uwa gi na prze słan kę upo rczy wo ści i dłu go trwa ło ści przyj mu je się, że jed no -
ra zo we za cho wa nie nie bę dzie wy star cza ją ce dla po sta wie nia za rzu tu mob bin gu. Nie mniej
w ka żdej sy tu acji oce na upo rczy wo ści i dłu go trwa ło ści od dzia ły wa nia na pra cow ni ka mu si
uwzględ niać oko licz no ści kon kret ne go przy pad ku.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 5 paź dzier ni ka 2007 r. (II PK 31/07) usta wo we prze -
słan ki mob bin gu mu szą być speł nio ne łącz nie, a ta kże – we dług ogól nych re guł do wo -
do wych (art. 6 kc) – win ny być wy ka za ne przez pra cow ni ka, któ ry z te go fak tu wy wo dzi
skut ki praw ne. Na pra cow ni ku też spo czy wa cię żar udo wod nie nia, że wy ni kiem nę ka nia
był roz strój zdro wia.

Pra cow nik, któ ry z po wo du mob bin gu roz wią zał umo wę o pra cę, ma pra wo do cho dzić
od pra co daw cy od szko do wa nia w wy so ko ści nie ni ższej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie
za pra cę. Od szko do wa nie po sia da cha rak ter kom pen sa cyj ny. Ma na ce lu na pra wie nie szko -
dy, ja ką pra cow nik po niósł wsku tek mob bin gu. W ta kim przy pad ku, oświad cze nie pra cow -
ni ka o roz wią za niu umo wy o pra cę po win no na stą pić na pi śmie z po da niem przy czy ny,
uza sad nia ją cej roz wią za nie umo wy.

Na le ży przy jąć, iż z po wo du mob bin gu pra cow nik mo że roz wią zać umo wę o pra cę za wy -
po wie dze niem, jak też bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia. W tym dru gim przy pad ku
pra cow nik mógł by do cho dzić od pra co daw cy za rów no od szko do wa nia prze wi dzia ne go
w art. 943 § 4 kp (z ty tu łu mob bin gu), jak też od szko do wa nia, o któ rym mo wa w art. 55 
§ 11 kp (z ty tu łu roz wią za nia umo wy w związ ku z do pusz cze niem się przez pra co daw cę 
cię żkie go na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków wo bec pra cow ni ka).

36

Pra cow nik, u któ re go mob bing wy wo łał roz strój zdro wia, mo że do cho -
dzić od pra co daw cy za dość uczy nie nia pie nię żne go za do zna ną krzyw dę.
Pod mio tem od po wie dzial nym za mob bing bę dzie za wsze pra co daw ca, któ -
ry nie do peł nił obo wiąz ku prze ciw dzia ła nia te mu zja wi sku, nie za le żnie
od te go, czy pra cow nik był mob bin go wa ny przez pra co daw cę (względ nie
oso bę dzia ła ją cą w imie niu pra co daw cy), czy też przez in ne go pra cow ni ka.

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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III.
WY NA GRO DZE NIE ZA PRA CĘ

1. Usta la nie wy na gro dze nia za pra cę

Wa run ki wy na gra dza nia i przy zna wa nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą usta la ją
ukła dy zbio ro we pra cy, re gu la mi ny wy na gra dza nia lub in dy wi du al ne umo wy o pra cę. 

Obo wią zek wy da nia re gu la mi nu wy na gra dza nia do ty czy pra co daw ców, za trud nia ją -
cych co naj mniej 50 pra cow ni ków, nie ob ję tych ukła dem zbio ro wym pra cy. Re gu la min po -
wi nien re gu lo wać za sa dy wy na gra dza nia za pra cę w ta ki spo sób, aby na je go pod sta wie
mo żna by ło okre ślić wy na gro dze nie po szcze gól nych pra cow ni ków. Re gu la min mo że prze -
wi dy wać rów nież wy pła tę in nych świad czeń zwią za nych ze sto sun kiem pra cy, a nie sta no -
wią cych wy na gro dze nia za pra cę, np. od praw eme ry tal nych i ren to wych czy na gród
ju bi le uszo wych. U tych pra co daw ców, u któ rych nie dzia ła ją związ ki za wo do we, re gu la min
wy na gra dza nia wy da je sa mo dziel nie pra co daw ca. W po zo sta łych przy pad kach pra co daw -
ca obo wią za ny jest uzgod nić treść re gu la mi nu z or ga ni za cja mi związ ko wy mi. Re gu la min
wy na gra dza nia wcho dzi w ży cie po upły wie dwóch ty go dni od dnia po da nia go do wia do -
mo ści pra cow ni ków, w spo sób przy ję ty u da ne go pra co daw cy. 

Wy so kość przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi wy na gro dze nia za pra cę sta no wi ko niecz ny
ele ment umo wy o pra cę. Wy na gro dze nie za pra cę po win no być tak usta lo ne, aby od po wia -
da ło w szcze gól no ści ro dza jo wi wy ko ny wa nej pra cy i kwa li fi ka cjom wy ma ga nym przy jej
wy ko ny wa niu, a ta kże uwzględ nia ło ilość i ja kość świad czo nej pra cy. W ka żdym przy pad ku
pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie w wy so ko ści nie ni ższej niż usta lo ne w prze pi -
sach o wy na gro dze niu mi ni mal nym.

Zgod nie z za sa dą rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu, pra cow ni cy ma ją pra wo do jed -
na ko we go wy na gro dze nia za jed na ko wą pra cę lub za pra cę o jed na ko wej war to ści. Pra ca mi
o jed na ko wej war to ści są pra ce, któ rych wy ko ny wa nie wy ma ga od pra cow ni ków po rów ny -
wal nych kwa li fi ka cji za wo do wych, po twier dzo nych do ku men ta mi prze wi dzia ny mi w od ręb -
nych prze pi sach lub prak ty ką i do świad cze niem za wo do wym, a ta kże po rów ny wal nej
od po wie dzial no ści i wy sił ku.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 22 lu te go 2007 r. (I PK 242/06) w ra zie zró żni co wa nia
wy na gro dze nia pra cow ni ków wy ko nu ją cych jed na ko wą pra cę, pra co daw ca po wi nien
udo wod nić, że kie ro wał się obiek tyw ny mi po wo da mi. Przy po wo ła niu się pra co daw cy
na ró żne kwa li fi ka cje za wo do we i staż pra cy, ozna cza to ko niecz ność wy ka za nia, że mia -
ły one zna cze nie przy wy ko ny wa niu za dań po wie rzo nych pra cow ni kom.

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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2. Sys te my wy na gra dza nia za pra cę

Wy ró żnia się trzy za sad ni cze sys te my wy na gra dza nia za pra cę:
� sys tem cza so wy,
� sys tem akor do wy,
� sys tem pro wi zyj ny.

W sys te mie cza so wym wy na gro dze nie za pra cę usta la ne jest we dług jed no stek cza so -
wych, np. w staw ce mie sięcz nej, ty go dnio wej, do bo wej czy go dzi no wej. Wy so kość wy na gro -
dze nia sta no wi ilo czyn prze pra co wa nych jed no stek cza su i staw ki wy na gro dze nia.

Przy kład 
Pra cow nik wy na gra dza ny staw ką go dzi no wą w wy so ko ści 15 zł, któ ry prze pra co wał

w okre sie roz li cze nio wym 168 go dzin, na bę dzie pra wo do wy na gro dze nia w wy so ko ści
2 520 zł (168 go dzin x 15 zł/h = 2 520 zł).

W sys te mie akor do wym na le ży okre ślić staw kę akor do wą oraz nor my pra cy. Nor ma pra -
cy usta la ilość pro duk tów (wy two rów, usług), któ re ma ją być wy ko na ne w okre ślo nym cza -
sie. Staw ka akor do wa po mno żo na przez in dy wi du al ny wy nik uzy ska ny przez pra cow ni ka
da je wy so kość wy na gro dze nia za pra cę. Wy ró żnia my:
� akord pro sty ze sta łą staw ką akor do wą, np. 1 zł za ka żdy zło żo ny dłu go pis, oraz
� akord pro gre syw ny, w któ rym staw ka akor do wa jest sta ła do wy so ko ści wy ko na nia

nor my, na to miast wzra sta po jej prze kro cze niu, np. 5 zł za uszy tą to reb kę w gra ni cach
nor my wy no szą cej 30 to re bek na mie siąc i 10 zł za ka żdą to reb kę wy ko na ną po nad
nor mę.

W sys te mie pro wi zyj nym wy na gro dze nie ustalane jest według okre ślo ne go pro cen tu
od war to ści za war tych przez pra cow ni ka umów, trans ak cji lub wy ko na nych usług, np. 0,5%
od war to ści umów za war tych przez pra cow ni ka. 

Sys tem ten wy stę pu je sa mo dziel nie lub w po łą cze niu z in nym sys te mem – naj czę ściej
cza so wym. 

Przy kład
Pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie mie sięcz ne w wy so ko ści 3 500 zł + pro wi zja

w wy so ko ści 3% od ka żde go zre ali zo wa ne go za mó wie nia.

3. Skład ni ki wy na gro dze nia za pra cę
Wy na gro dze nie za sad ni cze jest pod sta wo wym skład ni kiem wy na gro dze nia za pra cę.

Ma cha rak ter sta ły i mo że sta no wić je dy ny ele ment wy na gro dze nia za pra cę. Naj czę ściej wy -
na gro dze nie za sad ni cze wy ni ka z oso bi ste go za sze re go wa nia pra cow ni ka, okre ślo ne go staw -
ką go dzi no wą lub mie sięcz ną. 

Po za wy na gro dze niem za sad ni czym wy na gro dze nie za pra cę mo że skła dać się z in nych,
do dat ko wych skład ni ków w po sta ci:
� pre mii,
� do dat ków (np. do da tek sta żo wy, słu żbo wy, funk cyj ny, za zna jo mość ję zy ków ob cych,

za pra cę w wa run kach szko dli wych).
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Pra cow ni kom mo gą być też przy zna wa ne na gro dy pie nię żne (np. z ty tu łu wy ko na nia
okre ślo ne go za da nia).

Usta no wie nie do dat ko wych skład ni ków wy na gro dze nia jest fa kul ta tyw ne i za le ży od de -
cy zji pra co daw cy. Ko deks pra cy przy zna je na to miast pra cow ni ko wi pra wo do pew nych do -
dat ko wych skład ni ków wy na gro dze nia, np. do dat ku za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych
lub w po rze noc nej, któ rych pra cow nik nie mo że być po zba wio ny na mo cy prze pi sów obo -
wią zu ją cych u da ne go pra co daw cy.

W prak ty ce czę sto po wsta ją wąt pli wo ści i spo ry mię dzy stro na mi sto sun ku pra cy na tle
za kwa li fi ko wa nia da ne go świad cze nia ja ko pre mii lub na gro dy. 

Pre mia to nie obli ga to ryj ny skład nik wy na gro dze nia za pra cę. Mo że wy stę po wać obok wy -
na gro dze nia za sad ni cze go, ale ni gdy ja ko sa mo dziel ny i je dy ny skład nik wy na gro dze nia. Pod -
sta wo wą ce chą od ró żnia ją cą pre mię od na gro dy jest rosz cze nio wy cha rak ter te go pierw sze go
świad cze nia. Wa run ki na by cia pra wa do pre mii, jej wy so kość i za sa dy wy pła ty z re gu ły okre śla
re gu la min pre mio wa nia lub umo wa o pra cę. W ka żdym jed nak przy pad ku pra wo do pre mii
po wsta je z chwi lą speł nie nia prze sła nek je go na by cia. Ozna cza to, że je że li pra cow nik wy wią -
że się z wa run ków, od któ rych uza le żnio na jest wy pła ta pre mii, pra co daw ca ma obo wią zek mu
tę pre mię wy pła cić, a de cy zja pra co daw cy, od ma wia ją ca przy zna nia pre mii lub przy zna ją ca ją
w ni ższej wy so ko ści, niż wy ni ka to z re gu la mi nu pre mio wa nia, pod le ga kon tro li są du.

Na gro da w od ró żnie niu od pre mii ma cha rak ter uzna nio wy (i cza sa mi by wa na zy wa na
pre mią uzna nio wą). O tym, czy pra cow ni ko wi bę dzie przy słu gi wać na gro da, de cy du je wy -
łącz nie pra co daw ca we dług swo je go uzna nia. Na gro da nie ma cha rak te ru rosz cze nio we go.
Pra cow nik nie mo że za tem do ma gać się jej wy pła ty. De cy zja pra co daw cy o przy zna niu lub
od mo wie przy zna nia na gro dy nie pod le ga kon tro li są du. 

O tym, czy da ne świad cze nie jest pre mią, czy też na gro dą, de cy du je nie je go na zwa, lecz
to, czy uzy ska nie pra wa do te go świad cze nia jest uza le żnio ne od do peł nie nia kon kret nych
wa run ków, czy też po zo sta wio ne swo bod nej oce nie pra co daw cy.

„Środ ki pie nię żne, wy dzie lo ne w przed się bior stwie pań stwo wym z fun du szu na gra -
dza nia i pre mio wa nia (fun du szu za ło gi) na wy na gro dze nia pra cow ni ków uwzględ nia ją -
ce po trze by mo ty wa cyj ne prze wi dzia ne w uchwa le nr 135 Ra dy Mi ni strów z dnia
28 czerw ca 1982 r. w spra wie do sto so wa nia nie któ rych za sad wy na gra dza nia pra cow ni -
ków przed się biorstw pań stwo wych do re for my go spo dar czej (M. P. Nr 17, poz. 138), sta -
no wią pre mię, je śli w re gu la mi nie wy na gra dza nia pra cow ni ków okre ślo no kon kret ne
i spraw dzal ne wa run ki pre mio wa nia” (uchwa ła SN z dnia 10 czerw ca 1983 r., III PZP 25/83).

„Pre mia dla sta ży stów prze wi dzia na w § 8 ust. 2 in struk cji do za rzą dze nia nr 78 Mi -
ni stra Rol nic twa z dnia 17 czerw ca 1971 r. w spra wie two rze nia, po dzia łu i wy ko rzy sta -
nia fun du szu pre mio we go w la tach 1971/72 – 1975/76 w pań stwo wych przed-
się bior stwach go spo dar ki rol nej i pań stwo wych go spo dar stwach rol nych (Dz. Urz. Min.
Rol nic twa Nr 8, poz. 44) jest w isto cie na gro dą, któ rej przy zna nie za le ży wy łącz nie
od kie row ni ków za kła du pra cy, a pod ję ta w tym przed mio cie de cy zja nie pod le ga kon -
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tro li or ga nów orze ka ją cych w spra wach pra cow ni czych” (wy rok SN z dnia 30 mar -
ca 1977 r., I PRN 26/77).

„W spra wie o rosz cze nie pre mio we oce na są du obej mu je ogół prze sła nek wa run ku -
ją cych na by cie upraw nień pre mio wych (tzw. układ wa run ku ją cy), w tym ta kże tych,
od wy stą pie nia któ rych za le ży uru cho mie nie fun du szu pre mio we go. W ukła dzie wa run -
ku ją cym pra wo do pre mii uzy ska nie okre ślo ne go wy ni ku koń co we go re ali zo wa ne go
kon trak tu na le ży trak to wać ja ko za da nie pre mio we (o cha rak te rze glo bal nym). Re ali za -
cja zaś za da nia pre mio we go pod le ga oce nom i ba da niom są du” (wy rok SN z dnia
21 wrze śnia 1990 r., I PR 203/90).

4. Wy na gro dze nie za czas nie wy ko ny wa nia pra cy

Za sad ni czo pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie za pra cę wy ko na ną. Wy na gro dze -
nie sta no wi bo wiem ekwi wa lent świad cze nia pra cy na rzecz pra co daw cy. W okre ślo nych sy tu -
acjach pra cow nik za cho wu je jed nak pra wo do wy na gro dze nia, po mi mo te go, że nie świad czy
pra cy. Obo wią zek wy pła ty wy na gro dze nia mu si jed nak wy ni kać z prze pi sów pra wa pra cy.

Ko deks pra cy oraz wy da ne na je go pod sta wie ak ty wy ko naw cze prze wi du ją m.in. na stę -
pu ją ce przy pad ki, w któ rych pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie, mi mo nie wy ko ny -
wa nia w tym cza sie pra cy:
� zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia (art.

362 kp),
� zwol nie nie na po szu ki wa nie pra cy udzie lo ne pra cow ni ko wi w okre sie wy po wie dze -

nia (art. 37 § 1 kp),
� urlop szkoleniowy oraz  zwolnienie z całości lub części dnia pracy przysługujące

pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe (art. 1031 kp),  
� opie ka nad dziec kiem do lat 14 (art. 188 kp), 
� zwol nie nie od pra cy (tzw. urlop oko licz no ścio wy) udzie la ne m.in. w ce lu wzię cia udzia -

łu w ró żnych uro czy sto ściach ro dzin nych, ta kich jak na ro dzi ny dziec ka pra cow ni ka,
ślub oraz po grzeb człon ków ro dzi ny pra cow ni ka (§ 16 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 15 ma ja 1996 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1632),

� urlop wy po czyn ko wy (art. 172 kp),
� nie zdol ność do pra cy z po wo du cho ro by, wy pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy al -

bo pod da nia się ba da niom le kar skim dla kan dy da tów na daw ców ko mó rek, tka nek
i na rzą dów (art. 92 § 1 kp),

� prze pro wa dza nie okre so wych i kon tro l nych ba dań le kar skich (art. 229 § 3 kp) oraz ba -
dań prze pro wa dza nych w związ ku z cią żą (art. 185 § 2 kp),

� udział w szko le niu z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 2373 § 3 kp),
� udział w po sie dze niu ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 23713 § 2 kp).

Uwaga!

Przy usta la niu wy na gro dze nia za czas zwol nie nia od pra cy oraz za czas nie wy ko ny wa nia
pra cy, gdy prze pi sy prze wi du ją za cho wa nie przez pra cow ni ka pra wa do wy na gro dze nia,

40

PrawoPracyInformator-wyd12  07.06.2018  15:35  Strona 40



41

sto su je się za sa dy obo wią zu ją ce przy usta la niu wy na gro dze nia za urlop, z tym że skład -
ni ki wy na gro dze nia usta la ne w wy so ko ści prze cięt nej ob li cza się z mie sią ca, w któ rym
przy pa dło zwol nie nie od pra cy lub okres nie wy ko ny wa nia pra cy.

5. Wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści do pra cy

Za czas nie zdol no ści pra cow ni ka do pra cy wsku tek:
1) cho ro by lub od osob nie nia w związ ku z cho ro bą za kaź ną – trwa ją cej łącz nie do 33 dni

w cią gu ro ku ka len da rzo we go, a w przy pad ku pra cow ni ka, któ ry ukoń czył 50 rok ży -
cia – trwa ją cej łącz nie do 14 dni w cią gu ro ku ka len da rzo we go – pra cow nik za cho wu -
je pra wo do 80% wy na gro dze nia, chy ba że obo wią zu ją ce u da ne go pra co daw cy
prze pi sy pra wa pra cy prze wi du ją wy ższe wy na gro dze nie z te go ty tu łu,

2) wy pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy al bo cho ro by przy pa da ją cej w cza sie cią ży
– w okre sie wska za nym w pkt 1 – pra cow nik za cho wu je pra wo do 100% wy na gro -
dze nia,

3) pod da nia się nie zbęd nym ba da niom le kar skim prze wi dzia nym dla kan dy da tów
na daw ców ko mó rek, tka nek i na rzą dów oraz pod da nia się za bie go wi po bra nia ko -
mó rek, tka nek i na rzą dów – w okre sie wska za nym w pkt 1 – pra cow nik za cho wu je
pra wo do 100% wy na gro dze nia.

Okres 33 lub 14 dni nie zdol no ści do pra cy, za któ re pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro -
dze nie fi nan so wa ne ze środ ków wła snych pra co daw cy sta no wi li mit na da ny rok ka len da -
rzo wy. Po je go wy czer pa niu, pra cow nik w ra zie dal szej nie zdol no ści do pra cy, na by wa pra wo
do za sił ku cho ro bo we go z ubez pie cze nia spo łecz ne go. 

Wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści do pra cy ob li cza się we dług za sad obo wią zu ją cych
przy usta la niu pod sta wy wy mia ru za sił ku cho ro bo we go i wy pła ca za ka żdy dzień nie zdol -
no ści do pra cy, nie wy łą cza jąc dni wol nych od pra cy.

6. Wy na gro dze nie za czas go to wo ści do pra cy

Szcze gól nym przy pad kiem ure gu lo wa nym w Ko dek sie pra cy jest sy tu acja, kie dy pra cow -
nik nie świad czył pra cy, mi mo że był go tów do jej wy ko ny wa nia, lecz do znał prze szkód z przy -
czyn do ty czą cych pra co daw cy. W ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi przy słu gu je
wy na gro dze nie wy ni ka ją ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia, okre ślo ne go staw ką go dzi -

Wy na gro dze nie nie przy słu gu je w przy pad kach, w któ rych pra cow nik
nie ma pra wa do za sił ku cho ro bo we go. Pra co daw ca nie bę dzie za tem obo -
wią za ny do wy pła ty wy na gro dze nia, je że li nie zdol ność do pra cy przy pa dła
w okre sie urlo pu bez płat ne go, urlo pu wy cho waw cze go, czy tym cza so we go
aresz to wa nia pra cow ni ka.
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no wą lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo stał wy od ręb nio ny przy okre -
śla niu wa run ków wy na gra dza nia – 60% wy na gro dze nia. W ka żdym przy pad ku wy na gro dze -
nie to nie mo że być jed nak ni ższe od wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę,
usta la ne go na pod sta wie od ręb nych prze pi sów.

Prze słan ka mi na by cia przez pra cow ni ka pra wa do wy na gro dze nia w wy so ko ści okre ślo -
nej po wy żej jest z jed nej stro ny go to wość pra cow ni ka do pra cy, a z dru giej nie do pusz cze nie
go do pra cy przez pra co daw cę.

Go to wość do pra cy na le ży ro zu mieć ja ko psy chicz ną i fi zycz ną zdol ność do świad cze nia
pra cy przez pra cow ni ka, któ ry ma wo lę i za miar wy ko ny wa nia pra cy, po zo sta jąc w dys po zy -
cji pra co daw cy.

Przez wy na gro dze nie wy ni ka ją ce z oso bi ste go za sze re go wa nia pra cow ni ka na le ży ro zu -
mieć skład ni ki wy na gro dze nia o cha rak te rze sta łym i bez po śred nio zwią za nym z funk cją lub
zaj mo wa nym sta no wi skiem.

„Przez po zo sta wa nie w dys po zy cji pra co daw cy ja ko ele ment go to wo ści do pra cy
w ro zu mie niu art. 81 § 1 kp na le ży ro zu mieć stan, w któ rym pra cow nik mo że na we zwa -
nie pra co daw cy nie zwłocz nie pod jąć pra cę.

Za trud nie nie u in ne go pra co daw cy nie prze kre śla sa mo przez się go to wo ści do pra -
cy w ro zu mie niu art. 81 § 1 kp. Do ty czy to jed nak sy tu acji, w któ rej pra ca ta ka nie wy łą -
cza dys po zy cyj no ści pra cow ni ka, to jest nie unie mo żli wia nie zwłocz ne go pod ję cia pra cy,
któ rą pra cow nik zo bo wią zał się wy ko ny wać na rzecz pra co daw cy, ze stro ny któ re go do -
znał prze szkód w jej wy ko ny wa niu” (wy rok SN z dnia 2 wrze śnia 2003 r., I PK 345/02).

„Przez staw kę oso bi ste go za sze re go wa nia w ro zu mie niu art. 81 § 1 kp na le ży ro zu -
mieć wy na gro dze nie za sad ni cze, jak rów nież do da tek funk cyj ny” (wy rok SN z dnia
25 kwiet nia 1985 r., I PRN 28/85).

„Do wy na gro dze nia prze wi dzia ne go w art. 81 § 1 kp nie ma ją za sto so wa nia za sa dy
obo wią zu ją ce przy usta la niu wy na gro dze nia za urlop i wo bec te go w wy na gro dze niu
tym nie mo gą być uwzględ nio ne in ne skład ni ki niż te, któ re wy ni ka ją z za sze re go wa nia
pra cow ni ka i są okre ślo ne staw ką go dzi no wą lub mie sięcz ną” (wy rok SN z dnia 16 li sto -
pa da 2000, I PKN 455/00).

7. Wy na gro dze nie za czas prze sto ju

Wy na gro dze nie w wy so ko ści okre ślo nej w art. 81 § 1 kp (tj. jak za czas go to wo ści do pra -
cy) przy słu gu je pra cow ni ko wi ta kże za czas nie za wi nio ne go przez nie go prze sto ju. Je że li
prze stój na stą pił z wi ny pra cow ni ka, pra cow ni ko wi nie przy słu gu je wy na gro dze nie.

Prze stój ozna cza nie pla no wa ną prze rwę w świad cze niu pra cy, spo wo do wa ną za bu rze -
nia mi w funk cjo no wa niu za kła du pra cy, wy ni ka ją cy mi z przy czyn do ty czą cych pod mio tu za -
trud nia ją ce go, przy czym przy czy ny te ma ją cha rak ter tech nicz ny lub or ga ni za cyj ny, a nie
eko no micz ny.
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„W po ję ciu prze sto ju kry je się pe wien ele ment za sko cze nia, nie ty po wo ści oraz wy -
jąt ko wo ści zda rzeń, któ re unie mo żli wia ją w mia rę ści słe prze wi dze nie i za pla no wa nie
przerw na stę pu ją cych w pra cy. Prze sto jem bę dzie więc np. unie ru cho mie nie za kła du
w związ ku z awa rią lub prze rwą w do sta wie prą du. Na to miast ogra ni cze nie pro duk cji
wy wo ła ne zmniej sze niem po py tu na wy ro by nie sta no wi prze sto ju w ro zu mie niu art. 81
kp (uchwa ła SN z dnia 16 paź dzier ni ka 1992 r., I PZP 58/92).

Na czas prze sto ju pra co daw ca mo że po wie rzyć pra cow ni ko wi in ną, od po wied nią pra cę,
za któ rej wy ko na nie pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie prze wi dzia ne za tę pra cę. Nie
mo że być ono jed nak ni ższe od wy na gro dze nia wy ni ka ją ce go z oso bi ste go za sze re go wa nia
pra cow ni ka, okre ślo ne go staw ką go dzi no wą lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro -
dze nia nie zo stał wy od ręb nio ny – 60% wy na gro dze nia. Jed na kże w przy pad ku, gdy prze -
stój na stą pił z wi ny pra cow ni ka, pra cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie wy na gro dze nie
prze wi dzia ne za wy ko na ną pra cę (mo że więc to być wy na gro dze nie ni ższe niż wy ni ka ją ce
z oso bi ste go za sze re go wa nia pra cow ni ka). 

„Przez in ną od po wied nią pra cę w ro zu mie niu art. 81 § 3 kp, któ rą za kład pra cy po -
wie rza pra cow ni ko wi na czas prze sto ju, na le ży ro zu mieć pra cę od po wia da ją cą kwa li fi -
ka cji pra cow ni ka lub zbli żo ną do je go kwa li fi ka cji, któ rą pra cow nik zdol ny jest
wy ko ny wać” (wy rok SN z dnia 11 mar ca 1980 r., I PR 7/80).

Je że li prze stój zo stał spo wo do wa ny wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, pra cow ni kom za -
trud nio nym przy pra cach uza le żnio nych od tych wa run ków przy słu gu je wy na gro dze nie
za czas prze sto ju tyl ko wte dy, gdy prze pi sy pra wa pra cy tak sta no wią. Od po wied nie re -
gu la cje w tym za kre sie mo gą za wie rać ukła dy zbio ro we pra cy, re gu la mi ny wy na gra dza -
nia lub in dy wi du al ne umo wy o pra cę. 

Pra cow ni ko wi, któ re mu pra co daw ca po wie rzył na czas prze sto ju spo wo do wa ne go
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi wy ko ny wa nie in nej, od po wied niej pra cy, przy słu gu je wy -
na gro dze nie prze wi dzia ne za pra cę wy ko na ną, chy ba że prze pi sy pra wa pra cy prze wi -
du ją w ta kim przy pad ku sto so wa nie za sad do ty czą cych po wie rze nia in nej pra cy
w okre sie zwy kłe go prze sto ju.

8. Wa dli we wy ko na nie pra cy

Pra cow nik obo wią za ny jest wy ko ny wać pra cę w spo sób na le ży ty i sta ran ny i za sad ni czo
nie od po wia da za re zul ta ty swo jej pra cy. Wy ją tek do ty czy sy tu acji, kie dy pra cow nik wy ko -
nu je pro dukt lub usłu gę w spo sób wa dli wy ze swej wi ny. W ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi
nie przy słu gu je wy na gro dze nie. Je że li na to miast wsku tek wa dli wie wy ko na nej pra cy z wi ny
pra cow ni ka na stą pi ob ni że nie ja ko ści pro duk tu lub usłu gi, wy na gro dze nie ule gnie od po -
wied nie mu zmniej sze niu. 

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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Wa run kiem utra ty pra wa do wy na gro dze nia jest wy ka za nie wi ny w za cho wa niu pra cow ni -
ka oraz związ ku przy czy no we go mię dzy wa dli wym wy ko na niem pro duk tu lub usłu gi a na gan -
nym dzia ła niem pra cow ni ka. W ra zie bra ku wi ny pra cow ni ka za cho wu je on pra wo do
wy na gro dze nia, zgod nie z za sa dą, iż to pra co daw cę ob cią ża ry zy ko pro wa dzo nej dzia łal no ści.

Je że li wa dli wość pro duk tu lub usłu gi zo sta nie usu nię ta przez pra cow ni ka, bę dzie mu
przy słu gi wać wy na gro dze nie od po wied nie do ich ja ko ści, z tym że za czas pra cy przy usu -
wa niu wa dy wy na gro dze nie nie przy słu gu je.

Uwa ga!

Oma wia na re gu la cja znaj du je za sto so wa nie głów nie w przy pad ku pra cow ni ków wy na -
gra dza nych w sys te mie akor do wym, w któ rym wy so kość wy na gro dze nia uza le żnio na
jest od ilo ści i ja ko ści wy two rzo nych pro duk tów lub wy ko na nych usług.

9. Wy pła ta wy na gro dze nia za pra cę

Zgod nie z za sa dą od płat no ści pra cy świad czo nej w ra mach sto sun ku pra cy, pra cow ni -
ko wi za wy ko ny wa ną pra cę przy słu gu je wy na gro dze nie, któ re go nie mo że się zrzec, ani prze -
nieść pra wa do te go wy na gro dze nia na in ną oso bę. Ja ka kol wiek umo wa za war ta mię dzy
pra co daw cą a pra cow ni kiem, na mo cy któ rej pra cow nik zrze kał by się pra wa do wy na gro -
dze nia za pra cę lub po szcze gól nych skład ni ków te go wy na gro dze nia (np. do dat ku za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych) by ła by nie wa żna z mo cy pra wa.

„Z art. 84 kp wy ni ka za kaz nie tyl ko cał ko wi te go, lecz ta kże czę ścio we go zrze cze nia się
pra wa do wy na gro dze nia. Za kaz ten ma cha rak ter bez względ ny i obej mu je zrzecze nie się
pra wa do wy na gro dze nia za pra cę w dro dze wszel kich oświad czeń wo li pra cow ni ka, w tym
rów nież w dro dze ugo dy są do wej” (wy rok SN z dnia 3 lu te go 2006 r., II PK 161/05).
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Wy pła ta wy na gro dze nia za pra cę jest pod sta wo wym obo wiąz kiem pra -
co daw cy. Je śli pra co daw ca:
� nie wy pła ca w usta lo nym ter mi nie wy na gro dze nia za pra cę lub in ne -

go świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi al bo upraw nio ne mu
do te go świad cze nia człon ko wi ro dzi ny pra cow ni ka, 

� bez pod staw nie ob ni ża wy so kość wy na gro dze nia za pra cę lub świad -
cze nia,

� dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
po peł nia wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka i pod le ga ka rze
grzyw ny do 30 000 zł.

Nie wy pła ca nie wy na gro dze nia za pra cę mo że sta no wić przy czy nę roz -
wią za nia przez pra cow ni ka umo wy o pra cę z wi ny pra co daw cy bez za cho -
wa nia okre su wy po wie dze nia.
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W wy ro ku z dnia 4 kwiet nia 2000 r. (I PKN 516/99) SN orzekł, że pra co daw ca, któ ry
nie wy pła ca pra cow ni ko wi w ter mi nie ca ło ści wy na gro dze nia, cię żko na ru sza swój pod -
sta wo wy obo wią zek z wi ny umyśl nej, choć by z przy czyn nie za wi nio nych nie uzy skał środ -
ków fi nan so wych na wy na gro dze nia. 

10. Ter min wy pła ty wy na gro dze nia

Pra co daw ca jest obo wią za ny wy pła cać wy na gro dze nie w miej scu, ter mi nie i cza sie okre -
ślo nym w re gu la mi nie pra cy lub w in nych prze pi sach pra wa pra cy. Pra co daw cy, któ rzy za -
trud nia ją mniej niż 50 pra cow ni ków, nie są zo bo wią za ni do wy da nia re gu la mi nu pra cy.
Dla te go po win ni po in for mo wać pra cow ni ków o miej scu, ter mi nie i cza sie wy pła ty wy na gro -
dze nia w pi sem nej in for ma cji o wa run kach za trud nie nia prze ka zy wa nej pra cow ni kom w cią -
gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę.

Wy na gro dze nie po win no być wy pła ca ne co naj mniej raz w mie sią cu, w sta łym i usta lo -
nym z gó ry ter mi nie. Oczy wi ście, nie ma prze szkód, aby pra co daw ca wy pła cał wy na gro dzenie
czę ściej np. co ty dzień lub po ka żdej dniów ce. W ka żdym przy pad ku wy pła ta wy na gro dze -
nia nie mo że przy pa dać jed nak rza dziej niż co mie siąc. Wy na gro dze nie za pra cę płat ne raz
w mie sią cu wy pła ca się z do łu, nie zwłocz nie po usta le niu je go peł nej wy so ko ści, nie póź niej
jed nak niż w cią gu pierw szych 10 dni na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go. Je że li wy pła ta
wy na gro dze nia mia ła by przy paść w dniu wol nym od pra cy, wy na gro dze nie wy pła ca się
w dniu po prze dza ją cym. Ja ko dzień wol ny od pra cy ro zu mie się w tym przy pad ku nie tyl ko
dni usta wo wo wol ne od pra cy, tj. nie dzie le i świę ta, ale rów nież dni wol ne z ty tu łu prze cięt -
nie pię cio dnio we go ty go dnia pra cy. 

Przy kład
Je że li wy pła ta wy na gro dze nia zo sta ła okre ślo na na dzień 29 ka żde go mie sią ca, a dzień

ten przy pa da na so bo tę bę dą cą dniem wol nym u da ne go pra co daw cy, wy pła ta wy na gro -
dze nia po win na na stą pić 28 – w pią tek. 

Skład ni ki wy na gro dze nia za pra cę, przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi za okre sy dłu ższe niż je -
den mie siąc, wy pła ca się z do łu w ter mi nach okre ślo nych w prze pi sach pra wa pra cy.

Pra co daw ca mo że też wpro wa dzić za sa dę wy pła ty wy na gro dze nia w for mie za licz ki, 
np. do 20 dnia mie sią ca oraz resz ty wy na gro dze nia po ob li cze niu je go peł nej wy so ko ści, 
np. do 10 dnia na stęp ne go mie sią ca.

Zda niem Są du Naj wy ższe go

W przy pad ku, gdy wy na gro dze nie za pra cę nie zo sta ło wy pła co ne
w usta lo nym ter mi nie, pra cow ni ko wi przy słu gu je pra wo żą da nia od se tek
za czas opóź nie nia, cho cia żby nie po niósł z te go ty tu łu żad nej szko dy,
a opóź nie nie wy ni kło z oko licz no ści, za któ re pra co daw ca nie po no sił od po -
wie dzial no ści. 
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Uwaga!

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest pro wa dze nie do ku men ta cji pła co wej, słu żą cej usta le niu
wy so ko ści przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi wy na gro dze nia za pra cę. Na żą da nie pra cow -
ni ka pra co daw ca po wi nien udo stęp nić mu te do ku men ty do wglą du. Pra co daw ca nie
mo że na to miast udzie lać in for ma cji o wy so ko ści wy na gro dze nia przy słu gu ją ce go po -
szcze gól nym pra cow ni kom oso bom trze cim. Ta kie dzia ła nie mo że bo wiem zo stać uznane
za na ru sze nie dóbr oso bi stych pra cow ni ka. Za kaz ujaw nia nia za rob ków po szcze gól nych
pra cow ni ków od no si się rów nież do przed sta wi cie li związ ków za wo do wych.

W wy ro ku z dnia 16 lip ca 1993 r. (I PZP 28/93) SN uznał, że za war te w art. 8, 23 ust.
1 i art. 26 pkt 3 usta wy z dnia 23 ma ja 1991 r. o związ kach za wo do wych (Dz. U. Nr 55,
poz. 234) upraw nie nie do kon tro lo wa nia przez związ ki za wo do we prze strze ga nia pra wa
pra cy ozna cza ta kże upraw nie nie do kon tro lo wa nia wy so ko ści wy na gro dzeń pra cow ni -
ków; nie ozna cza na to miast upraw nie nia do żą da nia od pra co daw cy udzie le nia in for-
ma cji o wy so ko ści wy na gro dze nia pra cow ni ka bez je go zgo dy. Ujaw nie nie przez
pra co daw cę bez zgo dy pra cow ni ka wy so ko ści je go wy na gro dze nia za pra cę mo że sta -
no wić na ru sze nie do bra oso bi ste go w ro zu mie niu art. 23 i 24 kc.

11. For ma wy pła ty wy na gro dze nia

Wy pła ty wy na gro dze nia do ko nu je się w for mie pie nię żnej. Czę ścio we speł nie nie wy na -
gro dze nia w in nej for mie niż pie nię żna (np. de pu ta tu) jest do pusz czal ne tyl ko wów czas, gdy
prze wi du ją to usta wo we prze pi sy pra wa pra cy lub układ zbio ro wy pra cy. 

Co do za sa dy pra co daw ca po wi nien wy pła cać wy na gro dze nie w go tów ce do rąk pra -
cow ni ka. Obo wią zek wy pła ce nia wy na gro dze nia mo że być speł nio ny w in ny spo sób niż
do rąk pra cow ni ka, je że li tak sta no wi układ zbio ro wy pra cy lub pra cow nik uprzed nio wy ra zi
na to zgo dę na pi śmie. Je że li za tem pra co daw ca chciał by wy pła cać wy na gro dze nie w for mie
bez go tów ko wej, prze le wem na kon to pra cow ni ka, od po wied nie po sta no wie nia w tym za -
kre sie mu sia ły by zo stać wpro wa dzo ne do ukła du zbio ro we go pra cy, lub pra cow nik mu siał -
by wy ra zić na pi śmie zgo dę na ta ki spo sób wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę. W przy pad ku
wy bo ru bez go tów ko wej for my wy pła ty wy na gro dze nia, pra co daw ca obo wią za ny był by do -
ko nać prze le wu z od po wied nim wy prze dze niem, tak aby środ ki pie nię żne wpły nę ły na kon -
to pra cow ni ka w dniu usta lo nym ja ko ter min wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę. Zgo da
pra cow ni ka na wy pła tę wy na gro dze nia w in nej for mie niż do rąk wła snych mo że być 
w ka żdym cza sie cof nię ta przez pra cow ni ka. 

Pra cow nik mo że upo wa żnić in ną oso bę do od bio ru je go wy na gro dze nia za pra cę. Dla
ce lów do wo do wych peł no moc nic two po win no być udzie lo ne na pi śmie. Pra co daw ca nie
mo że wy pła cić wy na gro dze nia za pra cę ma łżon ko wi pra cow ni ka. Wy ją tek do ty czy sy tu -
acji, gdy ma łżo nek dys po nu je od po wied nim na ka zem są do wym lub dzia ła za ma łżon ka,
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z któ rym po zo sta je we wspól nym po ży ciu, w ra zie prze mi ja ją cej prze szko dy, któ ra go do -
ty czy, chy ba że ma łżo nek ten sprze ci wi się po bie ra niu je go wy na gro dze nia za pra cę. Sprze -
ciw ten jest sku tecz ny wo bec pra co daw cy, je że li był mu wia do my.

12. Po trą ce nia z wy na gro dze nia za pra cę

Wy na gro dze nie za pra cę pod le ga szcze gól nej ochro nie i pra co daw ca bez zgo dy pra cow -
ni ka nie mo że po trą cać ja kich kol wiek kwot z wy na gro dze nia z wy jąt kiem przy pad ków, gdy
do pusz cza ją to obo wią zu ją ce prze pi sy. 

Zgod nie z art. 87 § 1 kp z wy na gro dze nia za pra cę – po od li cze niu skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne oraz za licz ki na po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych – pod le ga ją po -
trą ce niu tyl ko na stę pu ją ce na le żno ści:
� su my eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu łów wy ko naw czych na za spo ko je nie świad czeń ali -

men ta cyj nych,
� su my eg ze kwo wa ne na mo cy ty tu łów wy ko naw czych na po kry cie na le żno ści in nych

niż świad cze nia ali men ta cyj ne,
� za licz ki pie nię żne udzie lo ne pra cow ni ko wi,
� ka ry pie nię żne prze wi dzia ne w art. 108 kp. 

Po trą ceń do ko nu je się w po da nej wy żej ko lej no ści.

Prze pi sy okre śla ją gra ni ce, w ja kich do pusz czal ne jest do ko ny wa nie po trą ceń. I tak: 
� w ra zie eg ze ku cji świad czeń ali men ta cyj nych – po trą ce nia mo gą wy nieść do trzech

pią tych wy so ko ści wy na gro dze nia,
� w ra zie eg ze ku cji in nych na le żno ści lub po trą ca nia za li czek pie nię żnych – do po ło wy

wy so ko ści wy na gro dze nia.

Łącz na kwo ta po trą ceń sum eg ze kwo wa nych na mo cy ty tu łów wy ko naw czych na za -
spo ko je nie świad czeń in nych niż ali men ta cyj ne oraz udzie lo nych pra cow ni ko wi za li czek nie
mo że prze kra czać po ło wy wy so ko ści wy na gro dze nia, a w zbie gu ze świad cze nia mi ali men -
ta cyj ny mi – 3/5 wy na gro dze nia. Ka ra pie nię żna za jed no prze kro cze nie nie mo że być wy ższa
od jed no dnio we go wy na gro dze nia pra cow ni ka, a łącz na su ma kar pie nię żnych nie mo że
prze kra czać dzie sią tej czę ści wy na gro dze nia przy pa da ją ce go pra cow ni ko wi do wy pła ty
po do ko na niu po trą ceń z in nych ty tu łów. 

W przy pad ku eg ze ku cji świad czeń ali men ta cyj nych, na gro da z za kła do we go fun du szu
na gród, do dat ko we wy na gro dze nie rocz ne oraz na le żno ści przy słu gu ją ce pra cow ni kom z ty -
tu łu udzia łu w zy sku lub w nad wy żce bi lan so wej, pod le ga ją za ję ciu do peł nej wy so ko ści.

Z wy na gro dze nia za pra cę od li cza się też, w peł nej wy so ko ści, kwo ty wy pła co ne w po -
przed nim ter mi nie płat no ści za okres nie obec no ści w pra cy, za któ ry pra cow nik nie za cho -
wu je pra wa do wy na gro dze nia. Od li cze nia mo żna do ko nać tyl ko w na stęp nym ter mi nie
wy pła ty wy na gro dze nia. 
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Przy kład:
Ter min wy pła ty wy na gro dze nia przy pa da na 28 dzień ka żde go mie sią ca. Pra cow nik, któ -

re go wy na gro dze nie jest okre ślo ne w sta łej staw ce mie sięcz nej, 30 czerw ca (a więc już po otrzy -
ma niu wy na gro dze nia za czer wiec w peł nej wy so ko ści) miał nie uspra wie dli wio ny dzień
nie obec no ści w pra cy, za któ ry nie za cho wał pra wa do wy na gro dze nia. Pra co daw ca ma pra -
wo, wy pła ca jąc wy na gro dze nie w lip cu, od li czyć od nie go kwo tę od po wia da ją cą jed no dnio -
we mu wy na gro dze niu pra cow ni ka z ty tu łu nie obec no ści w pra cy w po przed nim mie sią cu.

Nie za le żnie od po wy ższe go, usta wo daw ca wpro wa dził w art. 871 kp dal sze ogra ni cze nie
do pusz czal no ści po trą ceń po przez usta le nie kwo ty wol nej od po trą ceń, tj. mi ni mal nej kwo -
ty, ja ka mu si przy paść pra cow ni ko wi do wy pła ty. Na mo cy po wy ższe go prze pi su wol na
od po trą ceń jest kwo ta wy na gro dze nia za pra cę w wy so ko ści:
� mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, usta la ne go na pod sta wie od ręb nych prze pi -

sów, przy słu gu ją ce go pra cow ni kom za trud nio nym w peł nym wy mia rze cza su pra cy,
po od li cze niu skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne oraz za licz ki na po da tek do cho do -
wy od osób fi zycz nych – przy po trą ca niu sum eg ze kwo wa nych na mo cy ty tu łów wy -
ko naw czych na po kry cie na le żno ści in nych niż świad cze nia ali men ta cyj ne,

� 75% wy na gro dze nia okre ślo ne go w pkt 1 – przy po trą ca niu za li czek pie nię żnych
udzie lo nych pra cow ni ko wi,

� 90% wy na gro dze nia okre ślo ne go w pkt 1 – przy po trą ca niu kar pie nię żnych prze wi -
dzia nych w art. 108 kp.

Je że li pra cow nik świad czy pra cę w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, kwo ty te pod le ga -
ją pro por cjo nal ne mu ob ni że niu.

Eg ze ku cja świad czeń ali men ta cyj nych pod le ga ogra ni cze niu tyl ko po przez okre -
śle nie gór nej gra ni cy po trą ceń – 3/5 wy na gro dze nia. W tym przy pad ku wy so kość wy -
na gro dze nia po zo sta łe go do wy pła ty nie jest li mi to wa na kwo to wo (nie obo wią zu je
kwo ta wol na od po trą ceń).

Przy kład:

Wy na gro dze nie pra cow ni ka, po od li cze niu skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne oraz za -
licz ki na po da tek do cho do wy, wy no si 1 500 zł. Ko mor nik w czasie po stę po wa nia eg ze ku cyj -
ne go do cho dzi od pra cow ni ka kwo ty 750 zł ty tu łem za są dzo nych ali men tów i do dat -
ko wo 200 zł in nych świad czeń nie ali men ta cyj nych. Pra co daw ca po wi nien po trą cić z wy na -
gro dze nia pra cow ni ka peł ną kwo tę na le żnych ali men tów – 750 zł. Nie bę dzie na to miast mo -
żli we do ko ny wa nie dal szych po trą ceń na za spo ko je nie świad czeń nie ali men ta cyj nych, gdyż
po po trą ce niu ali men tów wy so kość wy na gro dze nia po zo sta łe go do wy pła ty bę dzie ni ższa
niż mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę. 

W od nie sie niu do świad czeń ali men ta cyj nych prze pis art. 88 kp prze wi du je uprosz czo -
ną pro ce du rę do cho dze nia przez wie rzy cie la te go ro dza ju świad czeń. Po le ga ona na tym, że
pra co daw ca ma obo wią zek do ko nać po trą ceń z wy na gro dze nia na wnio sek wie rzy cie la
na pod sta wie zło żo ne go przez nie go ty tu łu wy ko naw cze go, bez ko niecz no ści wsz czę cia po -
stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. 
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Po trą ce nie bez eg ze ku cyj ne na za spo ko je nie świad czeń ali men ta cyj nych nie jest do pusz -
czal ne, gdy:
� świad cze nia ali men ta cyj ne ma ją być po trą ca ne na rzecz kil ku wie rzy cie li, a łącz na su -

ma, któ ra mo że być po trą co na, nie wy star cza na peł ne po kry cie wszyst kich na le żno -
ści ali men ta cyj nych,

� wy na gro dze nie za pra cę zo sta ło za ję te w try bie eg ze ku cji są do wej lub ad mi ni stra -
cyj nej.

Na le żno ści in ne niż wy mie nio ne w prze pi sach Ko dek su pra cy mo gą być po trą ca ne z wy -
na gro dze nia pra cow ni ka tyl ko za je go zgo dą wy ra żo ną na pi śmie. Zgo da pra cow ni ka po win -
na wska zy wać kon kret ną kwo tę po trą ce nia. W ta kich przy pad kach wol na od po trą ceń jest
kwo ta wy na gro dze nia za pra cę w wy so ko ści:
� mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę – przy po trą ca niu na le żno ści na rzecz pra co -

daw cy,
� 80% mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę – przy po trą ca niu in nych na le żno ści.
Za sa dy do ty czą ce do ko ny wa nia po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę sto su je się rów nież

do in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. 

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 11 czerw ca 1980 r. (I PR 43/80) w świe tle prze pi sów
art. 152, 171 i 172 kp ekwi wa lent pie nię żny na le żny pra cow ni ko wi za nie wy ko rzy sta ny
urlop wy po czyn ko wy pod le ga ochro nie w ta kim sa mym za kre sie jak wy na gro dze nie
za pra cę.

Z ko lei w wy ro ku z dnia 17 lu te go 2004 r. (I PK 217/03) SN stwier dził, że od pra wa eme -
ry tal na oraz na gro da ju bi le uszo wa pod le ga ją ochro nie przed po trą ce nia mi (art. 87 kp)
jak wy na gro dze nie za pra cę.

Do ko ny wa nie bez pod staw nych po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę lub in ne go
świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi sta no wi wy kro cze nie prze ciw ko pra wom
pra cow ni ka, za gro żo ne ka rą grzyw ny do 30 000 zł.

13. Od pra wa ren to wa lub eme ry tal na

W przy pad ku usta nia sto sun ku pra cy w związ ku z przej ściem pra cow ni ka na ren tę lub
eme ry tu rę, pra cow ni ko wi przy słu gu je od pra wa pie nię żna w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go
wy na gro dze nia (art. 921 § 1 kp). 

Po wy ższa re gu la cja ma cha rak ter po wszech ny i okre śla mi ni mal ną wy so kość od pra wy
eme ry tal nej lub ren to wej. Prze pi sy obo wią zu ją ce u da ne go pra co daw cy (np. układ zbio ro -
wy pra cy, re gu la min wy na gra dza nia) mo gą, przy za cho wa niu za sa dy uprzy wi le jo wa nia pra -
cow ni ka, prze wi dy wać wy ższą wy so kość od pra wy. 

Wa run kiem na by cia pra wa do od pra wy jest speł nie nie wy ma gań upraw nia ją cych do uzy -
ska nia ren ty lub eme ry tu ry oraz zwią zek mię dzy usta niem za trud nie nia a przej ściem na jed -
no z tych świad czeń. 

Zda niem Są du Naj wy ższe go
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Zwią zek ten mo że mieć cha rak ter: 

� cza so wy – roz wią za nie sto sun ku pra cy zbie ga się w cza sie z na by ciem pra wa
do świad cze nia, 

� przy czy no wy – przy czy ną roz wią za nia sto sun ku pra cy jest na by cie pra wa do świad -
cze nia, 

� funk cjo nal ny – gdy roz wią za nie sto sun ku pra cy na stę pu je wpraw dzie przed usta le -
niem pra wa do świad cze nia, ale przy zna nie świad cze nia jest kon se kwen cją sy tu acji
bez po śred nio, po prze dza ją cej usta nie za trud nie nia (np. sto su nek pra cy zo stał roz wią -
za ny w okre sie nie zdol no ści do pra cy, a pra cow nik na był pra wo do ren ty z te go ty tu -
łu bez po śred nio po wy czer pa niu okre su za sił ko we go). 

Wa run kiem na by cia pra wa do od pra wy jest usta nie za trud nie nia. Tym sa mym pra cow -
nik, któ ry pra cu je i jed no cze śnie po bie ra świad cze nie eme ry tal ne, na bę dzie pra wo do
od pra wy do pie ro z chwi lą roz wią za nia sto sun ku pra cy i przej ścia na eme ry tu rę.

SN w wy ro ku z dnia 30 mar ca 1994 r. (I PRN 10/94) orzekł, że od pra wa przy słu gu je
pra cow ni ko wi rów nież wte dy, gdy zło żył wnio sek o przej ście na eme ry tu rę w cza sie nie -
prze rwa ne go po bie ra nia za sił ku cho ro bo we go po usta niu sto sun ku pra cy, a pra wo
do eme ry tu ry na był bez po śred nio po wy czer pa niu okre su za sił ko we go.

Na to miast w wy ro ku z dnia 11 stycz nia 2001 r. (I PKN 187/00) SN stwier dził, iż od -
pra wa eme ry tal na przy słu gu je pra cow ni ko wi, ta kże w ra zie przej ścia na wcze śniej szą
eme ry tu rę. 

Zda niem SN z art. 921 § 1 kp wy ni ka, że uży te w nim sfor mu ło wa nie „przej ście
na eme ry tu rę” ozna cza za mia nę sta tu su pra cow ni ka lub pra cow ni ka -eme ry ta na sta -
tus wy łącznie eme ry ta. W związ ku z tym prze wi dzia na od pra wa eme ry tal na przy słu -
gu je pra cow ni ko wi, je że li roz wią za nie sto sun ku pra cy na stą pi ło w związ ku z tak
ro zu mia nym przej ściem pra cow ni ka na eme ry tu rę, choć by ją wcze śniej po bie rał, chy -
ba że już wcze śniej sko rzy stał z upraw nie nia do tej od pra wy (wy rok SN z dnia 11 paź -
dzier ni ka 2007 r., III PK 40/07). 

50
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Pra cow nik, któ ry otrzy mał od pra wę, nie mo że po now nie na być do niej
pra wa. Jed no ra zo wy cha rak ter od pra wy ozna cza, że pra cow nik mo że na być
pra wo tyl ko do jed nej od pra wy. Je że li za tem pra cow ni ko wi zo sta ła wy pła -
co na od pra wa w związ ku z przej ściem na ren tę, to w przy szło ści pra cow nik
nie na bę dzie już pra wa do od pra wy eme ry tal nej.
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IV.
ZA SA DY OD PO WIE DZIAL NO ŚCI PRA COW NI KA

1. Za kaz kon ku ren cji w cza sie trwa nia sto sun ku pra cy

Zgod nie z art. 1011 § 1 kp w za kre sie okre ślo nym w od ręb nej umo wie, pra cow nik nie mo -
że pro wa dzić dzia łal no ści kon ku ren cyj nej wo bec pra co daw cy, ani też świad czyć pra cy w ra -
mach sto sun ku pra cy lub na in nej pod sta wie na rzecz pod mio tu pro wa dzą ce go ta ką
dzia łal ność (za kaz kon ku ren cji).

Umo wa o za ka zie kon ku ren cji po win na być pod ry go rem nie wa żno ści za war ta na pi śmie.
Do pusz czal ne też jest za miesz cze nie od ręb nej klau zu li kon ku ren cyj nej, bez po śred nio w umo -
wie o pra cę. Za kaz kon ku ren cji po wi nien jed no znacz nie okre ślać za kres i ro dzaj dzia łal no ści
uzna nej przez stro ny za kon ku ren cyj ną wo bec pra co daw cy. Dzia łal ność ta mu si mieć bez po -
śred ni zwią zek z dzia łal no ścią pra co daw cy i sta no wić re al ne za gro że nie dla je go in te re sów.
Za kaz kon ku ren cji nie mo że więc po le gać na za ka za niu pra cow ni ko wi pro wa dze nia ja kiej -
kol wiek do dat ko wej dzia łal no ści, bądź też dzia łal no ści, któ ra nie wy ka zu je żad ne go związ ku
z przed mio tem dzia łal no ści pra co daw cy.

Umo wa o za ka zie kon ku ren cji mo że zo stać za war ta na eta pie pod ję cia za trud nie nia lub
póź niej, w trak cie trwa nia sto sun ku pra cy. Od mo wa za war cia ta kiej umo wy przez pra cow ni -
ka, mo że w okre ślo nych oko licz no ściach uza sad niać roz wią za nie przez pra co daw cę umo wy
o pra cę. 

„Od mo wa pod pi sa nia przez le ka rza za trud nio ne go w sa mo dziel nym pu blicz nym za -
kła dzie opie ki zdro wot nej umo wy o za ka zie kon ku ren cji w cza sie trwa nia sto sun ku pra -
cy (art. 1011 kp) mo że sta no wić uza sad nio ną przy czy nę wy po wie dze nia umo wy o pra cę
(art. 45 § 1 kp)” (wy rok SN z dnia 24 wrze śnia 2003 r., I PK 411/02).

„Od mo wa pod pi sa nia przez pra cow ni ka umo wy o za ka zie pro wa dze nia dzia łal no ści
kon ku ren cyj nej nie jest uza sad nio ną przy czy ną wy po wie dze nia umo wy o pra cę, je że li
przed sta wio ny przez pra co daw cę pro jekt tej umo wy za wie rał po sta no wie nia nie zgod -
ne z prze pi sa mi Ko dek su pra cy” (wy rok SN z dnia 3 li sto pa da 1997 r., I PKN 333/97).

Umo wa o za ka zie kon ku ren cji w trak cie trwa nia sto sun ku pra cy prze sta je wią zać stro ny
z chwi lą usta nia za trud nie nia, chy ba że stro ny w umo wie prze wi dzia ły in ny, krót szy okres jej
obo wią zy wa nia. 

Pra co daw ca, któ ry po niósł szko dę wsku tek na ru sze nia przez pra cow ni ka za ka zu kon ku -
ren cji prze wi dzia ne go w umo wie, mo że do cho dzić od pra cow ni ka wy rów na nia tej szko dy
na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach o od po wie dzial no ści ma te rial nej pra cow ni ków.

Zda niem Są du Naj wy ższe go

PrawoPracyInformator-wyd12  07.06.2018  15:35  Strona 51



2. Za kaz kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy

Na mo cy art. 1012 § 1 kp pra co daw ca i pra cow nik ma ją cy do stęp do szcze gól nie wa żnych
in for ma cji, któ rych ujaw nie nie mo gło by na ra zić pra co daw cę na szko dę, mo gą za wrzeć umo -
wę o za ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy.

W po wy ższej umo wie pra cow nik zo bo wią zu je się przez uzgod nio ny czas po usta niu za -
trud nie nia do nie pro wa dze nia okre ślo nej dzia łal no ści kon ku ren cyj nej, a pra co daw ca do wy -
pła ce nia pra cow ni ko wi z te go ty tu łu usta lo ne go od szko do wa nia, nie ni ższe go niż 25%
wy na gro dze nia pra cow ni ka, otrzy my wa ne go przed usta niem sto sun ku pra cy, przez okres
od po wia da ją cy okre so wi obo wią zy wa nia za ka zu kon ku ren cji. Usta le nie okre su obo wią zy -
wa nia za ka zu oraz wy so ko ści od szko do wa nia na le żne go pra cow ni ko wi jest więc wa run kiem
ko niecz nym umo wy o za ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy. 

SN w wy ro ku z 17 grudnia 2001 r. (I PKN 742/00) wska zał, iż umo wa prze wi du ją ca
nie od płat ny za kaz dzia łal no ści kon ku ren cyj nej po usta niu sto sun ku pra cy nie jest wpraw -
dzie nie wa żna, lecz klau zu la o nie od płat no ści zo sta je au to ma tycz nie za stą pio na przez
od szko do wa nie gwa ran to wa ne w art. 1012 § 3 kp. Pra cow ni ko wi przy słu gu je więc w ta -
kim przy pad ku rosz cze nie o wy pła tę te go od szko do wa nia. 

Ko deks pra cy prze wi du je dwie sy tu acje, w któ rych za kaz kon ku ren cji prze sta je obo -
wią zy wać przed upły wem ter mi nu, na ja ki zo sta ła za war ta umo wa tj:
� usta nie przy czyn uza sad nia ją cych ta ki za kaz,
� nie wy wią zy wa nie się pra co daw cy z obo wiąz ku wy pła ty od szko do wa nia.

W przy pad ku za ist nie nia po wy ższych oko licz no ści pra cow nik mo że pod jąć okre ślo -
ną w umo wie dzia łal ność kon ku ren cyj ną. Nie usta je na to miast zo bo wią za nie pra co daw -
cy do wy pła ty pra cow ni ko wi umó wio ne go od szko do wa nia. 

Zgod nie z wy ro kiem SN z 11 stycz nia 2005 r. (I PK 96/04) pra co daw cę, któ ry za warł
z pra cow ni kiem umo wę o za ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy, ob cią ża wza -
jem ne zo bo wią za nie do za pła ty uzgod nio ne go od szko do wa nia ta kże wów czas, gdy
po usta niu sto sun ku pra cy nie oba wia się już kon ku ren cji ze stro ny by łe go pra cow ni ka;
usta nie obo wią zy wa nia za ka zu kon ku ren cji, o ja kim sta no wi art. 1012 § 2 kp, do ty czy tyl -
ko zo bo wią za nia, ja kie przy jął na sie bie pra cow nik w umo wie o za ka zie kon ku ren cji
po usta niu sto sun ku pra cy, a nie zo bo wią za nia pra co daw cy do wy pła ty od szko do wa nia.

Aby zwol nić się z obo wiąz ku wy pła ty od szko do wa nia, pra co daw ca mu siał by za -
wrzeć z by łym pra cow ni kiem po ro zu mie nie roz wią zu ją ce umo wę o za ka zie kon ku ren -
cji. Stro ny mo gą też w umo wie o za ka zie kon ku ren cji prze wi dzieć mo żli wość jej
wcze śniej sze go roz wią za nia przed upły wem ter mi nu, na ja ki umo wa zo sta ła za war ta,
na przy kład w dro dze wy po wie dze nia.
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W cza sie trwa nia umo wy o za ka zie kon ku ren cji po usta niu za trud nie nia stro ny mo -
gą zmie nić swo je zo bo wią za nia, a na wet roz wią zać ta ką umo wę. Mo gą w szcze gól no ści
wpro wa dzić do ta kiej umo wy po sta no wie nia do pusz cza ją ce jej roz wią za nie za wy po wie -
dze niem pra co daw cy, jed nak pod wa run kiem wska za nia oko licz no ści sta no wią cych prze -
słan ki wy po wie dze nia (wy rok SN z dnia 26 lu te go 2003 r., I PK 139/02).

3. Od po wie dzial ność po rząd ko wa

Pra cow nik, któ ry w spo sób za wi nio ny nie wy ko nu je na le ży cie swo ich obo wiąz ków,
mo że zo stać po cią gnię ty do od po wie dzial no ści na za sa dach okre ślo nych w Ko dek sie pra -
cy. Prze pi sy re gu lu ją ce za sa dy od po wie dzial no ści po rząd ko wej ma ją cha rak ter bez względ -
nie obo wią zu ją cy, co ozna cza, że pra co daw ca nie mo że roz sze rzać ka ta lo gu prze wi nień
uza sad nia ją cych na ło że nie okre ślo nej ka ry, ani sto so wać in nych kar niż prze wi dzia ne
w art. 108 kp. 

� Za nie prze strze ga nie przez pra cow ni ka usta lo nej or ga ni za cji i po rząd ku w pro ce sie
pra cy, prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, prze pi sów prze ciw po ża ro wych, 
a ta kże przy ję te go spo so bu po twier dza nia przy by cia i obec no ści w pra cy oraz uspra -
wie dli wia nia nie obec no ści w pra cy, pra co daw ca mo że sto so wać:
– ka rę upo mnie nia,
– ka rę na ga ny.

� Za nie prze strze ga nie przez pra cow ni ka prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy lub
prze pi sów prze ciw po ża ro wych, opusz cze nie pra cy bez uspra wie dli wie nia, sta wie nie
się do pra cy w sta nie nie trzeź wo ści lub spo ży wa nie al ko ho lu w cza sie pra cy – pra co -
daw ca mo że rów nież sto so wać ka rę pie nię żną.

Ka ra pie nię żna za jed no prze kro cze nie, jak i za ka żdy dzień nie uspra wie dli wio nej nie -
obec no ści, nie mo że być wy ższa od jed no dnio we go wy na gro dze nia pra cow ni ka. Łącz nie
kary pie nię żne nie mo gą prze wy ższać dzie sią tej czę ści wy na gro dze nia, przy pa da ją ce go pra -
cow ni ko wi do wy pła ty. Wpły wy z kar pie nię żnych prze zna cza się na po pra wę wa run ków bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Zda niem Są du Naj wy ższe go

Ka rę za sto so wać mo żna w cią gu 2 ty go dni od po wzię cia wia do mo ści
o na ru sze niu obo wiąz ku pra cow ni cze go i nie póź niej niż 3 mie sią ce od do -
pusz cze nia się te go na ru sze nia. Po upły wie tych ter mi nów ka ra nie mo że być
za sto so wa na. Wa run kiem na ło że nia ka ry jest uprzed nie wy słu cha nie pra -
cow ni ka. W przy pad ku bra ku mo żli wo ści wy słu cha nia pra cow ni ka w związ -
ku z je go nie obec no ścią w pra cy, bieg 2-ty go dnio we go ter mi nu na na ło że nie
ka ry nie roz po czy na się, a roz po czę ty ule ga za wie sze niu do dnia sta wie nia
się pra cow ni ka do pra cy.
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O na ło że niu ka ry pra co daw ca za wia da mia na pi śmie pra cow ni ka. W za wia do mie niu
o uka ra niu pra cow nik po wi nien zo stać po in for mo wa ny o ro dza ju na ru szo nych obo wiąz ków
pra cow ni czych, da cie do pusz cze nia się te go na ru sze nia oraz o pra wie zgło sze nia sprze ci wu
i ter mi nie je go wnie sie nia. Od pis za wia do mie nia skła da się do akt oso bo wych pra cow ni ka.

Je że li za sto so wa nie ka ry na stą pi ło z na ru sze niem prze pi sów pra wa, pra cow nik mo że
wnieść sprze ciw do pra co daw cy w ter mi nie 7 dni od dnia za wia do mie nia go o uka ra niu. Na -
ru sze nie prze pi sów pra wa mo że po le gać np. na wy ka za niu bra ku fak tycz nej pod sta wy do wy -
mie rze nia ka ry lub na ru sze niu try bu sto so wa nia kar po rząd ko wych (np. nie speł nie nie
wy mo gu wy słu cha nia pra cow ni ka przed na ło że niem ka ry). Prze pi sy nie okre śla ją wpraw dzie
for my, w ja kiej pra cow nik po wi nien zgło sić sprze ciw wo bec za sto so wa nej ka ry. Dla wy ka za -
nia jed nak, iż do trzy ma ny zo stał usta wo wy ter min dla je go wnie sie nia, pra cow nik po wi nien
zło żyć sprze ciw na pi śmie. O uwzględ nie niu lub od rzu ce niu sprze ci wu de cy du je pra co daw -
ca po roz pa trze niu sta no wi ska re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko -
wej (je że li pra cow nik jest re pre zen to wa ny przez ta ką or ga ni za cję). Nie odrzu ce nie sprze ci wu
w cią gu 14 dni od dnia je go wnie sie nia jest rów no znacz ne z je go uwzględ nie niem.

W ra zie od rzu ce nia sprze ci wu (ta kże z po wo du prze kro cze nia ter mi nu do je go wnie sie -
nia), pra cow nik ma pra wo, w cią gu 14 dni od otrzy ma nia sto sow ne go za wia do mie nia, wy -
stą pić do są du pra cy z po wódz twem o uchy le nie za sto so wa nej wo bec nie go ka ry.

W ra zie uwzględ nie nia sprze ci wu przez pra co daw cę al bo wy da nia przez sąd pra cy
orze cze nia o uchy le niu ka ry, ka rę uwa ża się za nie by łą, a od pis za wia do mie nia o uka ra -
niu usu wa z akt oso bo wych pra cow ni ka. W przy pad ku ka ry pie nię żnej pra co daw ca do -
dat ko wo obo wią za ny jest zwró cić pra cow ni ko wi rów no war tość na ło żo nej ka ry.
W po zo sta łych przy pad kach wspo mnia ny sku tek na stę pu je po ro ku nie na gan nej pra cy.
Pra co daw ca mo że też, z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek re pre zen tu ją cej pra cow ni ka
za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, uznać ka rę za nie by łą przed upły wem te go ter mi nu.

4. Od po wie dzial ność ma te rial na

Pra cow nik, któ ry wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia obo wiąz ków pra -
cow ni czych ze swej wi ny wy rzą dził pra co daw cy szko dę, po no si od po wie dzial ność ma te rial -
ną we dług za sad okre ślo nych w prze pi sach Ko dek su pra cy. 

Od po wie dzial ność ma te rial na opar ta jest na za sa dzie wi ny, któ ra mo że wy stą pić w for -
mie nie umyśl nej lub umyśl nej. W pierw szym przy pad ku od po wie dzial ność pra cow ni ka bę -
dzie ogra ni czo na do wy so ko ści trzy mie sięcz ne go wy na gro dze nia za pra cę, je że li na to miast
pra cow nik umyśl nie wy rzą dzi pra co daw cy szko dę – obo wią za ny bę dzie do jej na pra wie nia
w peł nej wy so ko ści.

Za sa dy od po wie dzial no ści ma jąt ko wej okre ślo ne w prze pi sach Ko dek su pra cy bę dą mia -
ły za sto so wa nie do tych przy pad ków, w któ rych szko da zo sta nie wy rzą dzo na pod czas wy -
ko ny wa nia przez pra cow ni ka obo wiąz ków pra cow ni czych. 

Prze słan ka mi od po wie dzial no ści są: szko da, bez praw ność czy nu pra cow ni ka, po le ga ją ca
na nie wy ko na niu lub nie na le ży tym wy ko na niu obo wiąz ków pra cow ni czych, wi na pra cow ni -
ka oraz zwią zek przy czy no wy mię dzy za wi nio nym uchy bie niem obo wiąz kom a szko dą. 
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W przy pad ku szko dy wy rzą dzo nej z wi ny nie umyśl nej, pra cow nik po no si od po wie dzial -
ność za szko dę w gra ni cach rze czy wi stej stra ty po nie sio nej przez pra co daw cę i tyl ko za nor -
mal ne na stęp stwa dzia ła nia lub za nie cha nia, z któ re go wy ni kła szko da. Ozna cza to, że
pra cow nik nie od po wia da za utra tę ko rzy ści, ja kie pra co daw ca mógł by osią gnąć, gdy by szko -
da nie zo sta ła wy rzą dzo na, lecz za re al ny uszczer bek wy rzą dzo ny w mie niu pra co daw cy.
Między szko dą, a za cho wa niem pra cow ni ka mu si ist nieć ade kwat ny zwią zek przy czy ny, po -
le ga ją cy na tym, że szko da jest nor mal nym, ty po wym skut kiem da ne go dzia ła nia. 

W ra zie wy rzą dze nia szko dy, pra co daw ca jest obo wią za ny wy ka zać oko licz no ści, uza sad -
nia ją ce od po wie dzial ność pra cow ni ka oraz wy so kość po wsta łej szko dy.

Kon se kwen cją przy ję cia wi ny ja ko pod sta wy od po wie dzial no ści ma te rial nej pra cow ni -
ka jest wy łą cze nie od po wie dzial no ści za szko dę w ta kim za kre sie, w ja kim pra co daw ca lub
in na oso ba przy czy ni ły się do jej po wsta nia al bo zwięk sze nia. Przy czy nie nie się do po wsta -
nia szko dy po stro nie pra co daw cy mo że po le gać np. na nie od po wied niej or ga ni za cji pra cy
(np. nie wła ści we przy go to wa nie sta no wisk pra cy). 

Pra cow nik nie po no si też ry zy ka zwią za ne go z dzia łal no ścią pra co daw cy. A w szcze gól -
no ści nie od po wia da za szko dę wy ni kłą w związ ku z dzia ła niem w gra ni cach do pusz czal ne -
go ry zy ka. 

Za sad ni czo ka żdy pra cow nik od po wia da tyl ko za wła sne dzia ła nia lub za nie cha nia. 
Je że li szko da zo sta nie wy rzą dzo na przez kil ku pra cow ni ków, ka żdy z nich po no si od po -

wie dzial ność za część szko dy sto sow nie do przy czy nie nia się do niej i stop nia wi ny. Gdy nie
mo żna usta lić stop nia wi ny i przy czy nie nia się po szcze gól nych pra cow ni ków do po wsta nia
szko dy, od po wia da ją oni w czę ściach rów nych.

Je że li pra cow nik wy rzą dził szko dę z wi ny nie umyśl nej wy so kość od szko do wa nia, ja kie -
go mo że do cho dzić pra co daw ca, jest ogra ni czo na. Od szko do wa nie usta la się w wy so ko ści
wy rzą dzo nej szko dy. Nie mo że ono jed nak prze wy ższać kwo ty trzy mie sięcz ne go wy na gro -
dze nia, przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi w dniu wy rzą dze nia szko dy. 

Je że li pra cow nik umyśl nie wy rzą dził szko dę, jest obo wią za ny do jej na pra wie nia w peł -
nej wy so ko ści. Wi nę umy ślą mo żna przy pi sać pra cow ni ko wi wte dy, gdy chciał wy rzą dzić
szko dę w mie niu pra co daw cy (za miar bez po śred ni) lub też gdy wy rzą dze nie szko dy prze wi -
dy wał i się na nią go dził (za miar ewen tu al ny). W ta kim przy pad ku pra cow nik od po wia da nie
tyl ko za rze czy wi stą stra tę, ale rów nież za utra co ne ko rzy ści. Oce na za cho wa nia pra cow ni ka
za le ży od kon kret nych oko licz no ści spra wy, a pra co daw cę ob cią ża do wód wy ka za nia umyśl -
ne go wy rzą dze nia szko dy przez pra cow ni ka.

Kie row ca, pro wa dzą cy sa mo chód z nad mier ną szyb ko ścią w sta nie nie trzeź wo ści,
obej mu je na stęp stwa swe go czy nu za mia rem ewen tu al nym i w związ ku z tym je go od -
po wie dzial ność od szko do waw cza za uszko dze nie sa mo cho du na le żą ce go do za kła du
pra cy opar ta jest na art. 122 kp (wy rok z dnia 6 lip ca 1977 r., IV PR 167/77).

Mo że się zda rzyć, że pra cow nik w związ ku z wy ko ny wa niem swo ich obo wiąz ków wy -
rzą dzi szko dę oso bie trze ciej. W ta kiej sy tu acji zo bo wią za ny do na pra wie nia szko dy jest 
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wy łącz nie pra co daw ca. Oso ba trze cia nie mo że do cho dzić od szko do wa nia bez po śred nio
od pra cow ni ka. Pra co daw ca, któ ry na pra wił szko dę wy rzą dzo ną oso bie trze ciej, mo że do -
cho dzić zwro tu wy pła co ne go świad cze nia od pra cow ni ka, któ ry tę szko dę wy rzą dził. 

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 16 wrze śnia 1997 r. (I PKN 261/97) rosz cze nie re gre -
so we pra co daw cy w sto sun ku do pra cow ni ka, któ ry przy wy ko ny wa niu obo wiąz ków pra -
cow ni czych wy rzą dził szko dę oso bie trze ciej, po wsta je z chwi lą za spo ko je nia przez
pra co daw cę rosz czeń oso by trze ciej. Ter min przedaw nie nia rosz cze nia re gre so we go pra -
co daw cy li czy się od chwi li na pra wie nia szko dy, a nie od chwi li jej wy rzą dze nia przez pra -
cow ni ka.

Ko deks pra cy do pusz cza ob ni że nie wy so ko ści od szko do wa nia na le żne go od pra cow ni -
ka na mo cy ugo dy za war tej mię dzy stro na mi sto sun ku pra cy. Wy so kość od szko do wa nia mo -
że być ta kże ob ni żo na przez sąd pra cy. Przy ob ni ża niu od szko do wa nia bie rze się pod uwa gę
wszyst kie oko licz no ści spra wy, a w szcze gól no ści sto pień wi ny pra cow ni ka i je go sto su nek
do obo wiąz ków pra cow ni czych.

5. Od po wie dzial ność za mie nie po wie rzo ne

Zgod nie z art. 124 kp pra cow nik, któ re mu po wie rzo no z obo wiąz kiem zwro tu al bo do
wy li cze nia się:
� pie nią dze, pa pie ry war to ścio we lub kosz tow no ści,
� na rzę dzia i in stru men ty lub po dob ne przed mio ty, a ta kże środ ki ochro ny in dy wi du -

al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze,
od po wia da w peł nej wy so ko ści za szko dę po wsta łą w tym mie niu. Do ty czy to rów nież in ne -
go mie nia po wie rzo ne go pra cow ni ko wi z obo wiąz kiem zwro tu al bo do wy li cze nia się. 

Od po wie dzial ność za mie nie po wie rzo ne zo sta ła ure gu lo wa na w spo sób od mien ny niż
tzw. ogól na od po wie dzial ność ma te rial na. Za szko dę w mie niu po wie rzo nym pra cow nik od -
po wia da w peł nej wy so ko ści nie za le żnie od te go, czy szko da zo sta ła wy rzą dzo na z wi ny
umyśl nej, czy też nie umyśl nej. Przyj mu je się przy tym do mnie ma nie, że szko da po wsta ła
z przy czyn, za któ re od po wia da pra cow nik. Pra co daw ca nie mu si w tym przy pad ku do wo -
dzić wi ny pra cow ni ka, wy star czy, że wy ka że, iż od niósł szko dę w mie niu, któ re zo sta ło po -
wie rzo ne pra cow ni ko wi z obo wiąz kiem zwro tu al bo do wy li cze nia się.

Pra cow nik po no si od po wie dzial ność ma te rial ną na pod sta wie prze pi sów o za ostrzo -
nym ry go rze, gdy wy ra ził zgo dę na po wie rze nie mie nia i gdy mie nie zo sta ło mu po wie rzo -
ne pra wi dło wo. Zgo da pra cow ni ka za war ta jest na ogół w umo wie o pra cę al bo w umo wie
o od po wie dzial no ści ma te rial nej za mie nie po wie rzo ne. Po wie rze nie mie nia po le ga na je -
go wy da niu pra cow ni ko wi. Pra wi dło we po wie rze nie mie nia na stę pu je z chwi lą ob ję cia go
przez pra cow ni ka w po sia da nie, w wa run kach umo żli wia ją cych nad nim pie czę. 
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SN w wy ro ku z dnia 15 li sto pa da 1985 r. (IV PR 221/85) stwier dził, że pra cow nik, któ -
re mu po wie rzo no mie nie w spo sób pra wi dło wy, po no si od po wie dzial ność ma te rial ną
na pod sta wie art. 124 kp, choć by na wet nie pod pi sał de kla ra cji o przy ję ciu od po wie dzial -
no ści ma te rial nej za po wie rzo ne mie nie.

Nie za le żny mi od pra cow ni ka przy czy na mi po wsta nia szko dy mo gą być za rów no oko licz -
no ści nie ma ją ce w ogó le związ ku z wy ko ny wa niem przez nie go pra cy (np. kra dzież do ko -
na na przez oso bę trze cią), jak i oko licz no ści do ty czą ce sze ro ko poj mo wa nych wa run ków
pra cy (np. uchy bie nia w or ga ni za cji i kon tro li pra cy, nie do sta tecz ne za bez pie cze nie przed do -
stę pem osób z ze wnątrz). 

„Usta le nie, że pra cow nik, któ re mu pra wi dło wo po wie rzo no mie nie, nie po no si od po -
wie dzial no ści za stwier dzo ną w nim szko dę jest mo żli we tyl ko wte dy, gdy udo wod ni,
że wy peł nił on z na le ży tą sta ran no ścią wszyst kie swoje obo wiąz ki, al bo że nie wy peł nie -
nie obo wiąz ków nie by ło przez nie go za wi nio ne lub nie po zo sta wa ło ze szko dą w związ -
ku przy czy no wym. Pod sta wą stwier dze nia, czy pra cow nik wy peł niał z wy ma ga ną
sta ran no ścią swe obo wiąz ki jest okre śle nie ich za kre su”(wy rok SN z dnia 29 paź dzier ni -
ka 1981 r., IV PR 311/81). 

Przy kład:
Je że li szko da w mie niu pra co daw cy po wsta ła na sku tek kra dzie ży do ko na nej przez oso -

bę trze cią, a pra cow nik nie przy czy nił się do jej po wsta nia lub zwięk sze nia po przez nie wy -
ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie obo wiąz ku dba ło ści o mie nie pra co daw cy, a tym sa mym
nie mo żna przy pi sać mu wi ny, nie ma pod staw do po no sze nia przez pra cow ni ka od po wie -
dzial no ści ma te rial nej z te go ty tu łu.

Pra cow nik nie po no si od po wie dzial no ści za szko dę w mie niu po wie rzo nym w ta kim
za kre sie, w ja kim pra co daw ca lub in na oso ba przy czy ni ły się do jej po wsta nia al bo zwięk -
szenia. Nie od po wia da też za szko dę wy ni kłą w związ ku z dzia ła niem w gra ni cach do pusz -
czal ne go ry zy ka.

Zda niem Są du Naj wy ższe go

Pra cow nik mo że uwol nić się od od po wie dzial no ści, je że li wy ka że, że
szko da w mie niu po wie rzo nym po wsta ła z przy czyn od nie go nie za le żnych,
a w szcze gól no ści wsku tek nie za pew nie nia przez pra co daw cę wa run ków
umo żli wia ją cych za bez pie cze nie po wie rzo ne go mie nia. Na pra cow ni ku cią -
ży za tem cię żar do wo du, iż nie po no si on wi ny za szko dę wy rzą dzo ną
w mie niu po wie rzo nym.
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Uwaga!

W ra zie wy stą pie nia szko dy w mie niu po wie rzo nym, pra co daw ca nie mo że bez zgo dy
pra cow ni ka do ko ny wać z te go ty tu łu po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę. Zgo da pra -
cow ni ka na po trą ce nie mu si zo stać wy ra żo na na pi śmie i wska zy wać kon kret ną kwo tę
po trą ce nia. W świe tle pra wa nie wa żna jest zgo da pra cow ni ka na po trą ca nie z wy na gro -
dze nia na le żno ści z ty tu łu nie do bo rów, któ re mo gą ujaw nić się do pie ro w przy szło ści.

6. Łącz ne po wie rze nie mie nia

Pra co daw ca mo że rów nież po wie rzyć mie nie kil ku pra cow ni kom łącz nie z obo wiąz kiem
wy li cze nia się. Pod sta wą łącz ne go po wie rze nia mie nia jest umo wa o wspól nej od po wie dzial -
no ści ma te rial nej, za war ta pod rygorem nieważności na pi śmie przez pra cow ni ków z pra co -
daw cą. Stro ny po win ny określić w niej za kres od po wie dzial no ści po szcze gól nych pra -
cow ni ków. Do po wsta nia od po wie dzial no ści wspól nej nie wy star cza sa mo za war cie umo wy.
Ko niecz ne jest ta kże łącz ne po wie rze nie pra cow ni kom mie nia na pod sta wie in wen ta ry za cji
prze pro wa dzo nej z ich udzia łem lub udzia łem osób przez nich wska za nych oraz za pew nie -
nie im mo żli wo ści zgła sza nia uwag w związ ku z prze bie giem i wy ni ka mi in wen ta ry za cji.

Pra cow ni cy po no szą cy wspól ną od po wie dzial ność ma te rial ną od po wia da ją za szko dę
w czę ściach okre ślo nych w umo wie. Jed na kże w ra zie usta le nia, że szko da w ca ło ści lub w czę -
ści zo sta ła spo wo do wa na przez nie któ rych pra cow ni ków, za ca łość szko dy lub za sto so wa ną
jej część od po wia da ją tyl ko spraw cy szko dy.

Szcze gó ło wą re gu la cję od no śnie za sad od po wie dzial no ści wspól nej za wie ra roz po rzą -
dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 4 paź dzier ni ka 1975 r. w spra wie wspól nej od po wie dzial no ści
ma te rial nej pra cow ni ków za po wie rzo ne mie nie (Dz. U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663). Prze pi sy
roz po rzą dze nia uza le żnia ją mo żli wość wpro wa dze nia wspól nej od po wie dzial no ści od licz -
by pra cow ni ków za trud nio nych w miej scu łącz ne go po wie rze nia mie nia. 

Przy kład: 
W skle pach sa mo ob słu go wych pra cow ni cy mo gą przy jąć wspól ną od po wie dzial ność

ma te rial ną, je że li ich licz ba w miej scu po wie rze nia mie nia nie prze kra cza 24 osób na jed ną
zmia nę.

Prze pi sy okre śla ją więc mak sy mal ną do pusz czal ną licz bę pra cow ni ków, z któ ry mi pra co -
daw ca mo że za wrzeć umo wę o wspól nej od po wie dzial no ści ma te rial nej. W po da nej licz bie
uwzględ nia się tyl ko pra cow ni ków wy ko nu ją cych czyn no ści z za kre su dys po no wa nia mie -
niem, a więc za trud nio nych na sta no wi skach zwią za nych z od po wie dzial no ścią ma te rial ną,
przy czym wszy scy oni mu szą wy ra zić zgo dę na za war cie powyższej umo wy. Ka żda zmia na
skła du pra cow ni ków wspól nie od po wie dzial nych wy ma ga za war cia no wej umo wy.

Umo wa o wspól nej od po wie dzial no ści ma te rial nej prze sta je wią zać pra cow ni ka, je że li
od niej od stą pił lub ją wy po wie dział. W ta kim przy pad ku na le ży prze pro wa dzić in wen ta ry -
za cję. Wy po wie dze nie umo wy przez pra cow ni ka po win no na stą pić na pi śmie na 14 dni 
na przód (wy po wie dze nie ta kie nie wy ma ga żad ne go uza sad nie nia). Je że li roz li cze nie mie -
nia wy ka że nie do bór, ka żdy z pra cow ni ków po no szą cych wspól ną od po wie dzial ność 
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ma te rial ną mo że, w cią gu 3 dni od po wzię cia wia do mo ści o stwier dzo nym nie do bo rze, od -
stą pić na pi śmie, ze skut kiem na przy szłość, od umo wy usta na wia ją cej ta ką od po wie dzial -
ność. W ka żdym cza sie od umo wy o wspól nej od po wie dzial no ści ma te rial nej mo że też
od stą pić pra co daw ca.

Umo wa o wspól nej od po wie dzial no ści za mie nie po wie rzo ne prze sta je wią zać pra cow -
ni ka wraz z usta niem sto sun ku pra cy. W ta kim przy pad ku pra co daw ca obo wią za ny jest prze -
pro wa dzić in wen ta ry za cję naj póź niej w dniu roz wią za nia umo wy o pra cę. Je że li zaś umo wa
zo sta ła roz wią za na bez wy po wie dze nia lub wy ga sła, in wen ta ry za cję na le ży prze pro wa dzić
nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia roz wią za nia lub wy ga śnię cia umo wy o pra cę.
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V.
CZAS PRA CY

Zgod nie z art. 128 § 1 kp cza sem pra cy jest czas, w któ rym pra cow nik po zo sta je w dys -
po zy cji pra co daw cy w za kła dzie pra cy lub w in nym miej scu wy zna czo nym do wy ko ny wa -
nia pra cy.

Po zo sta wa nie w dys po zy cji pra co daw cy ozna cza stan fi zycz nej i psy chicz nej go to wo ści
pra cow ni ka do wy ko ny wa nia pra cy w wy zna czo nym miej scu. Po za okre sem, kie dy pra cow -
nik fak tycz nie świad czy pra cę na rzecz pra co daw cy, do cza su pra cy bę dą wli czać się rów nież
okre sy nie wy ko ny wa nia pra cy, któ re na mo cy obo wią zu ją cych prze pi sów pod le ga ją wli cze -
niu do cza su pra cy. Ta kim okre sem jest np.:

� 15-mi nu to wa prze rwa w pra cy przy słu gu ją ca pra cow ni kom, któ rych do bo wy wy miar
cza su pra cy wy no si co naj mniej 6 go dzin,

� prze rwy przy słu gu ją ce pra cow ni cy kar mią cej dziec ko pier sią,

� czas na uki pra cow ni ka mło do cia ne go,

� czas szko leń z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

1. Nor my cza su pra cy 

Czas pra cy nie mo że prze kra czać 8 go dzin na do bę i prze cięt nie 40 go dzin w prze cięt nie
pię cio dnio wym ty go dniu pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym, nie prze kra cza ją cym
4 mie się cy. Prze pi sy szcze gól ne mo gą wpro wa dzać in ne nor my cza su pra cy dla okre ślo nej
gru py pra cow ni ków. 

Ko deks pra cy wy ró żnia dwie nor my cza su pra cy: 

� do bo wą – wy no szą cą 8 go dzin, 

� ty go dnio wą – wy no szą cą prze cięt nie 40 go dzin. 

Przez do bę na le ży ro zu mieć 24 ko lej ne go dzi ny, po czy na jąc od go dzi ny, w któ rej pra -
cow nik roz po czy na pra cę zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, a przez 
ty dzień – 7 ko lej nych dni ka len da rzo wych, po czy na jąc od pierw sze go dnia okre su roz li cze -
nio we go.

Ty go dnio wa nor ma cza su pra cy, w prze ci wień stwie do nor my do bo wej, nie ma cha -
rak te ru sztyw ne go i łą czy się z za sa dą prze cięt nie pię cio dnio we go ty go dnia pra cy. Ozna cza
to, że pra cow nik mo że w jed nym ty go dniu świad czyć pra cę przez wię cej niż 5 dni, pod wa -
run kiem, że w in nym ty go dniu bę dzie pra co wał przez od po wied nio mniej szą licz bę dni, tak
aby w ra mach okre su roz li cze nio we go czas pra cy nie prze kro czył prze cięt nie 5 dni i 40 go -
dzin w ty go dniu.
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Przy kład:

Pra cow nik świad czył pra cę przez 6 dni w ty go dniu (od po nie dział ku do so bo ty), w związ -
ku z czym prze pra co wał 48 go dzin. W ko lej nym ty go dniu pra cow nik świad czył pra cę tyl ko
przez 4 dni, prze pra co wu jąc 32 go dzi ny. Prze cięt ny czas pra cy w ty go dniu wy niósł więc
40 go dzin.

Dniem wol nym z ty tu łu prze cięt nie pię cio dnio we go ty go dnia pra cy mo że być ka żdy
dzień ty go dnia z wy jąt kiem nie dzie li, któ ra jest dniem usta wo wo wol nym od pra cy. Naj czę -
ściej ta kim dniem jest so bo ta, cho ciaż nie ma prze szkód aby był to np. po nie dzia łek czy pią -
tek. Usta le nie dnia wol ne go od pra cy na le ży do pra co daw cy.

Za sad ni czo okres roz li cze nio wy, w ra mach któ re go pra co daw ca do ko nu je roz li cze nia
prze cięt nej ty go dnio wej nor my cza su pra cy, nie mo że prze kra czać 4 mie się cy. Mo żli we jest
jed nak je go przed łu że nie w ka żdym sys te mie cza su pra cy, nie wię cej jed nak niż do 12 mie -
się cy, je że li jest to uza sad nio ne przy czy na mi obiek tyw ny mi lub tech nicz ny mi lub do ty czą -
cy mi or ga ni za cji pra cy, przy za cho wa niu ogól nych za sad do ty czą cych ochro ny bez -
pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków. Przed łu że nie okre su roz li cze nio we go do 12 mie się cy
mo że na stą pić:

� w ukła dzie zbio ro wym pra cy lub w po ro zu mie niu z za kła do wy mi or ga ni za cja mi
związ ko wy mi,

� w po ro zu mie niu za wie ra nym z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków, wy ło nio ny mi w try -
bie przy ję tym u da ne go pra co daw cy – je że li u pra co daw cy nie dzia ła ją za kła do we
or ga ni za cje związ ko we.

Pra co daw ca ma obo wią zek prze ka zać ko pię po ro zu mie nia w spra wie przed łu że nia
okre su roz li cze nio we go cza su pra cy wła ści we mu okrę go we mu in spek to ro wi pra cy w ter -
mi nie 5 dni ro bo czych od dnia za war cia po ro zu mie nia.

Roz kład cza su pra cy da ne go pra cow ni ka (tzw. har mo no gram, wska zu ją cy, w któ rych
dniach i w ja kim wy mia rze pra cow nik ma świad czyć pra cę) mo że być spo rzą dzo ny – w for -
mie pi sem nej lub elek tro nicz nej – na okres krót szy niż okres roz li cze nio wy, obej mu ją cy
jed nak co naj mniej 1 mie siąc. Pra co daw ca prze ka zu je pra cow ni ko wi roz kład cza su pra cy
co naj mniej na 1 ty dzień przed roz po czę ciem pra cy w okre sie, na któ ry zo stał spo rzą dzo -
ny ten roz kład.

Roz kład cza su pra cy mo że też prze wi dy wać ró żne go dzi ny roz po czy na nia
pra cy w dniach, któ re zgod nie z tym roz kła dem są dla pra cow ni ków dnia mi
pra cy (np. zgod nie z roz kła dem pra cow ni cy świad czą pra cę w ponie dział ki, śro -
dy i piąt ki od 8.00 do 16.00, a we wtor ki i czwart ki od 10.00 do 18.00) lub prze -
dział cza su, w któ rym pra cow nik de cy du je o go dzi nie roz po czę cia pra cy
w dniu, któ ry zgod nie z tym roz kła dem jest dla pra cow ni ka dniem pra cy (np.
zgod nie z roz kła dem pra cow ni cy za czy na ją pra cę mię dzy 8.00 a 8.30 i koń czą
ją mię dzy 16.00 a 16.30). Wy ko ny wa nie pra cy zgod nie z ta ki mi roz kła da mi nie
mo że na ru szać pra wa pra cow ni ka do od po czynku do bo we go i ty go dnio we go.
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2. Wy miar cza su pra cy

Wy miar cza su pra cy obo wią zu ją cy pra cow ni ka w da nym okre sie roz li cze nio wym usta la
się w spo sób na stę pu ją cy:
� mno żąc 40 go dzin przez licz bę ty go dni przy pa da ją cych w okre sie roz li cze nio wym,

a na stęp nie:
� do da jąc do otrzy ma nej licz by go dzin ilo czyn 8 go dzin i licz by dni po zo sta łych do koń -

ca okre su roz li cze nio we go, przy pa da ją cych od po nie dział ku do piąt ku,
przy czym ka żde świę to wy stę pu ją ce w okre sie roz li cze nio wym i przy pa da ją ce w in nym

dniu niż nie dzie la ob ni ża wy miar cza su pra cy o 8 go dzin.

Przykład:

Wymiar czasu pracy w grudniu 2018 r. wyniesie: (40 godz. x 4) + (8 godz. x 1) – (8 godz. x 2)
= 152 godziny. W tym miesiącu wymiar czasu pracy obniżą 2 dni świąteczne 25 i 26 grudnia,
przypadające odpowiednio we wtorek i środę.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony w sposób opisany
powyżej, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym
rozkładem czasu pracy.

Przy kład:

Pra cow nik 5 dni prze by wał na zwol nie niu le kar skim. Przez ten czas, zgod nie z obo wią -
zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, miał prze pra co wać 40 go dzin. Obo wią zu ją cy pra cow ni -
ka wy miar cza su pra cy w okre sie roz li cze nio wym na le ży więc po mniej szyć o 40 go dzin
uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.

Ty go dnio wy czas pra cy łącz nie z go dzi na mi nad licz bo wy mi nie mo że prze kra czać prze -
cięt nie 48 go dzin w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym. Jest to mak sy mal na, prze cięt na ty -
go dnio wa nor ma cza su pra cy, obej mu ją ca za rów no pra cę w ra mach obo wią zu ją cych norm,
jak i pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. Jej roz li cze nie mo żli we jest do pie ro po za mknię ciu
okre su roz li cze nio we go. Ogra ni cze nia te go nie sto su je się do pra cow ni ków za rzą dza ją cych
w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy.

3. Od po czy nek do bo wy i ty go dnio wy

Zgod nie z art. 132 § 1 kp pra cow ni ko wi przy słu gu je w ka żdej do bie pra wo do co naj -
mniej 11 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku. Od po czy nek to czas, w któ rym pra cow nik nie
wy ko nu je pra cy oraz nie po zo sta je w dys po zy cji pra co daw cy.

62

Roz kła dy, o któ rym mo wa wy żej usta la się w ukła dzie zbio ro wym pra cy lub
po ro zu mie niu z or ga ni za cja mi związ ko wy mi, a je że li u pra co daw cy nie dzia -
ła ją związ ki za wo do we – z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków. Roz kła dy te mo gą
być ta kże sto so wa ne na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka.
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W ka żdej do bie pra cow nik mo że więc pra co wać mak sy mal nie przez 13 go dzin, wli cza -
jąc w to go dzi ny nad licz bo we (24 go dzi ny – 11 go dzin od po czyn ku = 13 go dzin pra cy).

Obo wią zek za pew nie nia 11-go dzin ne go od po czyn ku do bo we go nie do ty czy:
� pra cow ni ków za rzą dza ją cych w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy,
� przy pad ków ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży cia lub

zdro wia ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska al bo usu nię cia awa rii.
Je że li w po wy ższych przy pad kach pra cow ni ko wi nie za pew nio no 11-go dzin ne go od po -

czyn ku do bo we go, to pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi rów no wa żne go
okre su od po czyn ku do koń ca okre su roz li cze nio we go. 

Przy kład:

Wsku tek awa rii ma szyn w za kła dzie pra cow nik mu siał zo stać w pra cy dłu żej i w efek cie
je go od po czy nek do bo wy wy niósł je dy nie 9 go dzin. W ta kim przy pad ku pra co daw ca po wi -
nien do koń ca okre su roz li cze nio we go zrów no wa żyć pra cow ni ko wi skró co ny okres od po -
czyn ku, za pew nia jąc w da nej do bie od po czy nek o 2 go dzi ny dłu ższy.

Nie za le żnie od po wy ższe go, pra cow ni ko wi przy słu gu je w ka żdym ty go dniu pra wo do co
naj mniej 35 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku, obej mu ją ce go co naj mniej 11 go dzin nie -
prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go. 

W od nie sie niu do pra cow ni ków za rzą dza ją cych w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy,
a ta kże w przy pad ku ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży cia lub
zdro wia ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska al bo usu nię cia awa rii oraz w przy pad ku
zmia ny po ry wy ko ny wa nia pra cy przez pra cow ni ka w związ ku z je go przej ściem na in ną zmia -
nę, zgod nie z usta lo nym roz kła dem cza su pra cy, ty go dnio wy nie prze rwa ny od po czy nek mo -
że obej mo wać mniej szą licz bę go dzin, nie mo że być jed nak krót szy niż 24 go dzi ny.

Od po czy nek ty go dnio wy po wi nien przy pa dać w nie dzie lę (przy czym nie dzie la obej mu -
je 24 ko lej ne go dzi ny, po czy na jąc od go dzi ny 6.00 w tym dniu, chy ba że u da ne go pra co -
daw cy zo sta ła usta lo na in na go dzi na). Je dy nie w tych przy pad kach, gdy prze pi sy ze zwa la ją
na pra cę w nie dzie lę, od po czy nek mo że przy pa dać w in nym dniu niż nie dzie la.

4. Sys te my cza su pra cy

Wy ró żnia my na stę pu ją ce sys te my cza su pra cy:
Sys tem pod sta wo we go cza su pra cy – pra cow nik świad czy pra cę 8 go dzin dzien nie i prze -

cięt nie 40 go dzin w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy. Pra ca po wy żej obo wią zu ją cych
norm (do bo wej i prze cięt nej ty go dnio wej) sta no wi pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

Sys tem rów no wa żne go cza su pra cy – do pusz czal ne jest przed łu że nie do bo we go wy mia -
ru cza su pra cy, nie wię cej jed nak niż do 12 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nie prze kra cza ją -
cym jed ne go mie sią ca. Przed łu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy jest rów no wa żo ny krót szym
do bo wym wy mia rem cza su pra cy w nie któ rych dniach lub dnia mi wol ny mi od pra cy. 

Sys tem ten mo że być sto so wa ny, je że li jest to uza sad nio ne ro dza jem pra cy lub jej or ga -
ni za cją. W sys te mie rów no wa żnym w szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach okres roz li -
cze nio wy mo że być przed łu żo ny, nie wię cej jed nak niż do 3 mie się cy, a przy pra cach
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uza le żnio nych od po ry ro ku lub wa run ków at mos fe rycz nych – nie wię cej niż do 4 mie się cy.
Sys tem rów no wa żne go cza su pra cy po zwa la pra co daw cy pla no wać pra cę w wy mia rze prze -
kra cza ją cym 8 go dzin na do bę, mo że więc to być 9,10,11, a na wet 12 go dzin. 

Przy pra cach po le ga ją cych na do zo rze urzą dzeń lub zwią za nych z czę ścio wym po zo -
sta wa niem w po go to wiu do pra cy mo że być sto so wa ny sys tem rów no wa żne go cza su pra -
cy, w któ rym jest do pusz czal ne przed łu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy do 16 go dzin.
W ta kim wy pad ku okres roz li cze nio wy nie mo że być jed nak dłu ższy niż 1 mie siąc. Po nie waż
w tym sys te mie nie za wsze bę dzie mo żli we za pew nie nie pra cow ni ko wi 11-go dzin ne go 
od po czyn ku do bo we go, prze pi sy prze wi du ją w ta kiej sy tu acji obo wią zek udzie le nia pra -
cow ni ko wi bez po śred nio po ka żdym okre sie wy ko ny wa nia pra cy w przed łu żo nym do bo -
wym wy mia rze cza su pra cy, od po czyn ku przez czas od po wia da ją cy co naj mniej licz bie
prze pra co wa nych go dzin, nie za le żnie od od po czyn ku ty go dnio we go.

Pra cow ni cy za trud nie ni przy pil no wa niu mie nia lub ochro nie osób, pra cow ni cy za kła do -
wych stra ży po żar nych i za kła do wych słu żb ra tow ni czych mo gą być ob ję ci sys te mem rów -
no wa żne go cza su pra cy, w któ rym do pusz czal ne jest przed łu że nie do bo we go wy mia ru cza su
pra cy do 24 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nie prze kra cza ją cym 1 mie sią ca (z mo żli wo -
ścią je go przed łu że nia do 3, a na wet 4 mie się cy). W ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi przy słu -
gu je rów no wa żny okres od po czyn ku po ka żdym okre sie wy ko ny wa nia pra cy w przed łu -
żo nym do bo wym wy mia rze cza su pra cy.

Sys tem pra cy w ru chu cią głym – sto su je się go przy pra cach, któ re ze wzglę du na tech -
no lo gię pro duk cji lub ko niecz ność cią głe go za spo ka ja nia po trzeb lud no ści nie mo gą być
wstrzy ma ne. W tym sys te mie pra cow ni cy mo gą pra co wać do 43 go dzin prze cięt nie na ty -
dzień w okre sie roz li cze nio wym, nie prze kra cza ją cym 4 ty go dni, oraz do 12 go dzin na do bę
w jed nym dniu w nie któ rych ty go dniach. Za ka żdą go dzi nę pra cy po wy żej 8 go dzin na do -
bę w dniu wy ko ny wa nia pra cy w przed łu żo nym wy mia rze cza su pra cy, pra cow ni ko wi przy -
słu gu je do da tek do wy na gro dze nia w wy so ko ści 100%.

Sys tem prze ry wa ne go cza su pra cy – roz kład cza su pra cy z gó ry prze wi du je nie wię cej
niż jed ną prze rwę w pra cy w cią gu do by, trwa ją cą nie dłu żej niż 5 go dzin. Prze rwy nie wli cza
się do cza su pra cy, jed na kże za jej czas pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie w wy so -
ko ści po ło wy wy na gro dze nia na le żne go za czas prze sto ju. Prze ry wa ny czas pra cy mo że być
sto so wa ny, je że li jest to uza sad nio ne ro dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją. Sys tem ten nie mo -
że być łą czo ny z pra cą w sys te mie rów no wa żnym, pra cą w ru chu cią głym, skró co nym ty go -
dniem pra cy oraz pra cą week en do wą.

Sys tem za da nio we go cza su pra cy – wy miar cza su pra cy usta la ny jest wy mia rem za -
dań, ja kie pra cow nik obo wią za ny jest wy ko nać. Pra cow nik sam de cy du je o tym, w któ -
rych dniach i w ja kim wy mia rze świad czy pra cę. Za da nia po win ny jed nak być mo żli we
do wy ko na nia w ra mach obo wią zu ją cych norm cza su pra cy – do bo wej i ty go dnio wej.
Usta le nie cza su nie zbęd ne go do wy ko na nia po wie rzo nych za dań po win no na stą pić
po po ro zu mie niu z pra cow ni kiem. Za da nio wy czas pra cy mo żna wpro wa dzić w przy pad -
kach uza sad nio nych ro dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją al bo miej scem wy ko ny wa nia pra -
cy (np. w sy tu acji, gdy nie jest mo żli we kon tro lo wa nie go dzin roz po czę cia i za koń cze nia
pra cy przez pra cow ni ka).
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Sys tem skró co ne go ty go dnia pra cy – sto so wa ny na wnio sek pra cow ni ka, któ ry wy ko -
nu je pra cę przez mniej niż 5 dni w cią gu ty go dnia, przy rów no cze snym przed łu że niu do bo -
we go wy mia ru cza su pra cy, nie wię cej niż do 12 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym
nie prze kra cza ją cym 1 mie sią ca. Przy kła do wo, pra cow nik mo że pra co wać przez 4 dni w ty -
go dniu po 10 go dzin. 

Sys tem pra cy week en do wej – pra cow nik świad czy pra cę wy łącz nie w piąt ki, so bo ty,
nie dzie le i świę ta, przy jed no cze snym przed łu że niu do bo we go wy mia ru cza su pra cy, nie wię -
cej jed nak niż do 12 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nie prze kra cza ją cym 1 mie sią ca. Za -
trud nie nie w sys te mie pra cy week en do wej na stę pu je na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka.

Przy kład:

Roz kład cza su pra cy prze wi du je, iż pra cow ni cy za trud nie ni w sys te mie rów no wa żnym
świad czą pra cę w przed łu żo nym do bo wym wy mia rze wy no szą cym 12 go dzin. Za trud nio na
w tym sys te mie pra cow ni ca w cią ży mo że świad czyć pra cę mak sy mal nie przez 8 go dzin, 
na to miast za po zo sta łe nie do pra co wa ne 4 go dzi ny przy słu gu je jej wy na gro dze nie ob li cza -
ne we dług za sad obo wią zu ją cych przy usta la niu wy na gro dze nia za urlop.

Sys te my i roz kła dy cza su pra cy oraz przy ję te okre sy roz li cze nio we cza su pra cy usta la się
w ukła dzie zbio ro wym pra cy lub w re gu la mi nie pra cy al bo w ob wiesz cze niu, je że li pra co daw -
ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub nie jest obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu
pra cy. Wy jąt ki do ty czą sys te mu skró co ne go ty go dnia pra cy oraz sys te mu pra cy week en do wej,
któ rych za sto so wa nie do pra cow ni ków na stę pu je na pod sta wie umo wy o pra cę, a ta kże roz -
kła dów cza su pra cy i przed łu żo nych okre sów roz li cze nio wych usta la nych na mo cy po ro zu mie -
nia z or ga ni za cja mi związ ko wy mi lub przed sta wi cie la mi pra cow ni ków.

Pra co daw ca, u któ re go nie dzia ła za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa, a ta kże pra co daw -
ca, u któ re go za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa nie wy ra ża zgo dy na usta le nie lub zmia nę
sys te mów i roz kła dów cza su pra cy oraz okre sów roz li cze nio wych cza su pra cy, mo że sto so -
wać przed łu żo ne okre sy roz li cze nio we cza su pra cy do 3 lub 4 miesięcy w równoważnym
systemie czasu pracy po uprzed nim za wia do mie niu wła ści we go in spek to ra pra cy.

We wszyst kich sys te mach, któ re prze wi du ją mo żli wość przed łu że nia
do bo we go wy mia ru cza su pra cy, (tj. w sys te mie rów no wa żne go cza su pra -
cy, sys te mie pra cy w ru chu cią głym, sys te mie skró co ne go ty go dnia pra cy
oraz sys te mie pra cy week en do wej), czas pra cy:

� pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach pra cy, na któ rych wy -
stę pu ją prze kro cze nia naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń lub na -
tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia,

� pra cow nic w cią ży,
� pra cow ni ków opie ku ją cych się dziec kiem do ukoń cze nia przez nie

4 ro ku ży cia, bez ich zgo dy – nie mo że prze kra czać 8 go dzin.
Pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia za czas nie prze pra co wa -

ny w związ ku ze zmniej sze niem z te go po wo du wy mia ru je go cza su pra cy.
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5. Ewi den cja cza su pra cy
Ka żdy pra co daw ca ma obo wią zek pro wa dzić ewi den cję cza su pra cy pra cow ni ka do ce -

lów pra wi dło we go usta le nia je go wy na gro dze nia i in nych świad czeń zwią za nych z pra cą.
Ewi den cja po win na być pro wa dzo na dla wszyst kich pra cow ni ków: 

Szcze gó ło wy za kres ewi den cji okre śla § 8 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal -
nej z dnia 28 ma ja 1996 r. w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku men ta -
cji w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych
pra cow ni ka (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). 

Zgod nie z tym prze pi sem pra co daw ca za kła da i pro wa dzi od ręb nie dla ka żde go pra cow -
ni ka kar tę ewi den cji cza su pra cy w za kre sie obej mu ją cym: pra cę w po szcze gól nych do bach,
w tym pra cę w nie dzie le i świę ta, w po rze noc nej, w go dzi nach nad licz bo wych oraz w dni
wol ne od pra cy, wy ni ka ją ce z roz kła du cza su pra cy w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu
pra cy, a ta kże dy żu ry, urlo py, zwol nie nia od pra cy oraz in ne uspra wie dli wio ne i nie uspra wie -
dli wio ne nie obec no ści w pra cy. W sto sun ku do pra cow ni ków mło do cia nych pra co daw ca
uwzględ nia w ewi den cji ta kże czas ich pra cy przy pra cach wzbro nio nych mło do cia nym, któ -
rych wy ko ny wa nie jest do zwo lo ne w ce lu od by cia przez nich przy go to wa nia za wo do we go.

Nie pod le ga ją re je stra cji go dzin pra cy je dy nie pra cow ni cy:
� ob ję ci sys te mem za da nio we go cza su pra cy,
� za rzą dza ją cy w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy,
� otrzy mu ją cy ry czałt za go dzi ny nad licz bo we lub za pra cę w po rze noc nej.
Do kar ty ewi den cji cza su pra cy pra cow ni ka do łą cza się je go wnio ski o udzie le nie cza su

wol ne go od pra cy w za mian za czas prze pra co wa ny w go dzi nach nad licz bo wych.
Pra wi dło wo pro wa dzo na ewi den cja cza su pra cy z jed nej stro ny słu ży usta le niu wy so ko -

ści przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi wy na gro dze nia za pra cę lub in ne go świad cze nia zwią za -
ne go z pra cą, z dru giej mo że sta no wić do wód pra wi dło we go roz li cza nia cza su pra cy w ra zie
ewen tu al ne go spo ru za ist nia łe go mię dzy pra cow ni kiem a pra co daw cą.

Na żą da nie pra cow ni ka pra co daw ca ma obo wią zek udo stęp nić mu ewi den cję do wglą -
du lub zro bie nia po trzeb nych ko pii.

Uwa ga!

Pra co daw ca, któ ry wbrew obo wiąz ko wi nie pro wa dzi ewi den cji cza su pra cy, po peł nia wy -
kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka. Gro zi za to ka ra grzyw ny do 30 000 zł. Po nie -
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Nie za le żnie od te go, w ja kim sys te mie cza su pra cy pra cow nik świad czy
pra cę, ist nie je mo żli wość usta le nia in dy wi du al ne go roz kła du cza su pra cy.
Pra cow nik mu si w tym ce lu wy stą pić z wnio skiem do pra co daw cy. Na tej
pod sta wie stro ny sto sun ku pra cy mo gą np. usta lić in ne go dzi ny roz po czę -
cia i za koń cze nia pra cy niż obo wią zu ją ce ogół pra cow ni ków. Na le ży jed nak
pod kre ślić, że pra co daw ca nie jest zwią za ny wnio skiem pra cow ni ka o usta -
le nie in dy wi du al ne go roz kła du cza su pra cy i de cy zja w tym za kre sie po zo -
sta wio na jest je go uzna niu.
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waż prze pis wy kro cze nio wy mó wi o„nie pro wa dze niu do ku men ta cji w spra wach zwią za -
nych ze sto sun kiem pra cy”, wy kro cze niem bę dzie tyl ko cał ko wi te za nie cha nie prowa dze -
nia ewi den cji cza su pra cy, a nie pro wa dze nie jej w spo sób nie pra wi dło wy, np. w za kre sie
wę ższym niż prze wi du ją to prze pi sy roz po rzą dze nia.

6. Pra ca w go dzi nach nad licz bo wych

Zgod nie z art. 151 § 1 kp pra cą w go dzi nach nad licz bo wych jest pra ca wy ko ny wa na
po nad obo wią zu ją ce pra cow ni ka nor my cza su pra cy, a ta kże pra ca wy ko ny wa na po nad
przed łu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy, wy ni ka ją cy z obo wią zu ją ce go pra cow ni ka 
sys te mu i roz kła du cza su pra cy. Go dzi ny nad licz bo we mo gą za tem wy stą pić w wy ni ku prze -
kro cze nia:
� do bo wej nor my cza su pra cy,
� ty go dnio wej nor my cza su pra cy,
� przed łu żo ne go do bo we go wy mia ru cza su pra cy (do ty czy to tych sys te mów cza su pra -

cy, w któ rych do pusz czal ne jest przed łu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy po -
nad 8 go dzin).

Pra ca w go dzi nach nad licz bo wych jest do pusz czal na w ra zie:
� ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży cia lub zdro wia ludz -

kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska al bo usu nię cia awa rii,
� szcze gól nych po trzeb pra co daw cy.
W żad nym wy pad ku pra co daw ca nie mo że więc z gó ry pla no wać pra cy w go dzi -

nach nad licz bo wych. 

Prze pi sy Ko dek su pra cy wpro wa dza ją li mit go dzin nad licz bo wych, ja kie pra cow nik mo -
że prze pra co wać w związ ku ze szcze gól ny mi po trze ba mi pra co daw cy. Nie mo że on prze kro -
czyć dla po szcze gól ne go pra cow ni ka 150 go dzin w ro ku ka len da rzo wym, przy czym
do pusz cza się zwięk sze nie tej licz by w ukła dzie zbio ro wym pra cy lub w re gu la mi nie pra cy
al bo w umo wie o pra cę, je że li pra co daw ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub nie
jest obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu pra cy.

Prze pi sy nie ogra ni cza ją na to miast licz by go dzin nad licz bo wych prze pra co wa nych
w związ ku z ko niecz no ścią pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej al bo usu nię cia awa rii.

Nie któ rym pra cow ni kom pra co daw ca nie mo że po le cić pra cy w go dzi nach nad licz -
bo wych. Do ty czy to:
� pra cow nic w cią ży,
� pra cow ni ków mło do cia nych,
� pra cow ni ków opie ku ją cych się dziec kiem do 4. ro ku ży cia, któ rzy nie wy ra zi li zgo dy

na pra cę w go dzi nach nad licz bo wych,
� pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach pra cy, na któ rych wy stę pu ją prze kro -

cze nia naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń lub na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia (za kaz do ty czy pra cy w go dzi nach nad licz bo wych z po wo du szcze gól nych
po trzeb pra co daw cy),
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� pra cow ni ków nie peł no spraw nych, z wy jąt kiem osób za trud nio nych przy pil no wa niu
oraz gdy na wnio sek oso by nie peł no spraw nej le karz, prze pro wa dza ją cy ba da nia pro -
fi lak tycz ne pra cow ni ków lub w ra zie je go bra ku, le karz spra wu ją cy opie kę nad tą oso -
bą, wy ra zi zgo dę na pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

7. Prze kro cze nie do bo wej nor my cza su pra cy

Pra cą w go dzi nach nad licz bo wych bę dzie pra ca wy ko ny wa na po nad obo wią zu ją cą pra -
cow ni ka do bo wą nor mę cza su pra cy. Cho dzi tu za rów no o pod sta wo wą nor mę cza su pra cy
wy no szą cą 8 go dzin na do bę, jak i o ka żdą in ną nor mę do bo wą cza su pra cy okre ślo ną w prze -
pi sach re gu lu ją cych czas pra cy okre ślo nej gru py pra cow ni ków (np. pra cow ni ków nie peł no -
spraw nych za li czo nych do znacz ne go lub umiar ko wa ne go stop nia nie peł no spraw no ści,
obo wią zu je 7-go dzin na do bo wa nor ma cza su pra cy).

Przy kład:
Pra cow nik za trud nio ny jest w pod sta wo wym sys te mie cza su pra cy i świad czy pra cę od po -

nie dział ku do piąt ku od 9.00 do 17.00. Obo wią zu je go 8-go dzin na do bo wa nor ma cza su pra -
cy. We wto rek pra co daw ca po le cił pra cow ni ko wi zo stać dłu żej w pra cy z uwa gi na ko niecz ność
ukoń cze nia wa żne go pro jek tu. Pra cow nik w tym dniu świad czył pra cę do go dzi ny 20.00.
W efek cie do szło do prze kro cze nia do bo wej nor my cza su pra cy o 3 go dzi ny. 

Do bo wa nor ma cza su pra cy mo że zo stać prze kro czo na ta kże wsku tek dwu krot ne go roz -
po czę cia pra cy w tej sa mej do bie. 

Zgod nie z de fi ni cją do by pra cow ni czej za war tą w art. 128 § 3 pkt 1 kp przez do bę na le ży
ro zu mieć 24 ko lej ne go dzi ny, po czy na jąc od go dzi ny, w któ rej pra cow nik roz po czy na pra cę
zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy. Je że li przy kła do wo pra cow nik roz po czy -
na pra cę w po nie dzia łek o go dzi nie 8.00, to je go do ba koń czy się do pie ro o go dzi nie 8.00 we
wto rek. Po now ne za trud nie nie pra cow ni ka w tej sa mej do bie do pro wa dzi do prze kro cze nia do -
bo wej nor my cza su pra cy, a w kon se kwen cji – wy stą pie nia pra cy w go dzi nach nad licz bo wych.

Przy kład:
Zgod nie z roz kła dem cza su pra cy, pra cow nik świad czy pra cę od po nie dział ku do piąt ku

od 10.00 do 18.00. W czwar tek po za koń cze niu pra cy pra co daw ca po in for mo wał pra cow ni ka,
że w pią tek mu si przyjść do pra cy na go dzi nę 8.00 w związ ku z do sta wą to wa ru do skle pu. Po -
nie waż czwart ko wa do ba, któ ra roz po czę ła się o go dzi nie 10.00 za koń czy się dla pra cow ni ka
o go dzi nie 10.00 w pią tek, 2 go dzi ny pra cy, przy pa da ją ce w tym dniu od go dzi ny 8.00 do 10.00,
bę dą go dzi na mi nad licz bo wy mi z ty tu łu prze kro cze nia do bo wej nor my cza su pra cy.

Uwa ga!

W rozkładach czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy 
w poszczególnych dniach pracy lub przedział czasu, w którym pracownik samodzielnie
decyduje o rozpoczęciu pracy, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie
stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
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Pracą w godzinach nadliczbowych nie jest czas odpracowania zwolnienia od pracy,
udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.
Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku
dobowego i tygodniowego.

Przykład:
Pracownik pracujący od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 we wtorek zwolnił się na

2 godziny, aby móc odebrać żonę ze szpitala. W środę został w pracy dłużej – do 19.00, aby
odpracować czas zwolnienia. Praca w środę nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

8. Prze kro cze nie przed łu żo ne go do bo we go wy mia ru 
cza su pra cy

Przed łu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy po le ga na tym, iż pra cow nik świad czy pra cę
w wy mia rze więk szym niż wy no si do bo wa nor ma cza su pra cy. W ta kim przy pad ku pra cą
w go dzi nach nad licz bo wych nie bę dzie pra ca prze kra cza ją ca do bo wą nor mę cza su pra cy,
lecz do pie ro pra ca wy ko ny wa na po nad przed łu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy. 

Przy kład:
Pra cow nik świad czy pra cę w sys te mie rów no wa żne go cza su pra cy, a je go roz kład cza su

pra cy prze wi du je pra cę w nie któ rych dniach w przed łu żo nym do bo wym wy mia rze, wy no -
szą cym 10 go dzin. W śro dę pra cow nik miał za pla no wa ną pra cę od 8.00 do 18.00 (10 go dzin),
jed nak na po le ce nie pra co daw cy mu siał zo stać w pra cy dłu żej i w efek cie wy ko ny wał pra cę
przez 12 go dzin – do go dzi ny 20.00. W tej sy tu acji 2 go dzi ny pra cy po nad przed łu żo ny do -
bo wy wy miar cza su pra cy, przy pa da ją ce mię dzy go dzi ną 18.00 a 20.00, bę dą sta no wić pra -
cę w go dzi nach nad licz bo wych.

9. Prze kro cze nie ty go dnio wej nor my cza su pra cy 

Pra cą w go dzi nach nad licz bo wych bę dzie pra ca wy ko ny wa na po nad obo wią zu ją cą pra -
cow ni ka ty go dnio wą nor mę cza su pra cy. Roz li cze nie nor my ty go dnio wej cza su pra cy i ewen -
tu al ne wy ka za nie pra cy w go dzi nach nad licz bo wych bę dzie mo żli we do pie ro po za mknię ciu
okre su roz li cze nio we go z uwa gi na prze cięt ny cha rak ter tej nor my. Wy ją tek do ty czy tych
przy pad ków, gdy nor ma ta ma cha rak ter sztyw ny (do ty czy to np. pra cow ni ków nie peł no -
spraw nych). Wów czas go dzi ny nad licz bo we bę dzie mo żna stwier dzić na bie żą co po za koń -
cze niu da ne go ty go dnia pra cy.

Przy kład:

Do pra cow ni ka sto su je się prze pi sy Ko dek su pra cy o prze cięt nej 40-go dzin nej nor mie
cza su pra cy. Pra cow nik świad czy pra cę od po nie dział ku do piąt ku od 8.00 do 16.00. Okres
roz li cze nio wy wy no si 2 mie sią ce. W pierw szym mie sią cu okre su roz li cze nio we go pra co daw -
ca po le cił pra cow ni ko wi sta wić się do pra cy w wol ną so bo tę. W tym dniu pra cow nik świadczył
pra cę przez 4 go dzi ny. Do koń ca okre su roz li cze nio we go pra co daw ca nie zre kom pen so wał
pra cow ni ko wi pra cy w so bo tę, udzie la jąc mu w za mian in ne go dnia wol ne go. Po upły wie
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okre su roz li cze nio we go usta lo no, iż do szło do prze kro cze nia prze cięt nej ty go dnio wej nor -
my cza su pra cy o 4 go dzi ny.

Mo że się rów nież zda rzyć sy tu acja, w któ rej jed no cze śnie doj dzie do prze kro cze nia nor -
my do bo wej i ty go dnio wej cza su pra cy.

Przy kład:

Pra cow nik zgod nie z roz kła dem świad czy pra cę od po nie dział ku do piąt ku od 10.00
do 18.00. W jed nym ty go dniu pra co daw ca po le cił pra cow ni ko wi pra cę w so bo tę w wy mia -
rze 10 go dzin (od. 8.00 do 18.00). Pra ca ta nie zo sta ła pra cow ni ko wi zre kom pen so wa na po -
przez udzie le nie in ne go dnia wol ne go do koń ca okre su roz li cze nio we go. W efek cie do szło
do prze kro cze nia za rów no nor my do bo wej cza su pra cy – o 2 go dzi ny (pra ca w so bo tę od 16.00
do 18.00), jak i prze cięt nej nor my ty go dnio wej – o 8 go dzin (pra ca w so bo tę od 8.00 do 16.00).

10. Pra ca w go dzi nach nad licz bo wych w nie peł nym wy mia rze
cza su pra cy 

Nie za le żnie od wy mia ru cza su pra cy, wszyst kich pra cow ni ków obo wią zu ją jed na ko we
nor my cza su pra cy. Ozna cza to, że np. w przy pad ku pra cow ni ka za trud nio ne go na ¼ eta tu,
któ ry świad czy pra cę przez 5 dni w ty go dniu po 2 go dzi ny dzien nie, pra cą w go dzi nach nad -
licz bo wych by ła by do pie ro pra ca po wy żej 8 go dzin dzien nie lub po wy żej prze cięt nie 40 go -
dzin w ty go dniu.

Aby zre kom pen so wać pra cow ni ko wi pra cę świad czo ną po nad obo wią zu ją cy pra cow ni -
ka wy miar cza su pra cy, ale miesz czą cą się w gra ni cach norm cza su pra cy, usta wo daw ca wpro -
wa dził w art. 151 § 5 kp obo wią zek usta le nia w umo wie o pra cę do pusz czal nej licz by go dzin
pra cy po nad okre ślo ny w umo wie wy miar cza su pra cy pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, któ rych prze kro cze nie upraw nia pra cow ni ka, oprócz nor mal ne -
go wy na gro dze nia, do do dat ku do wy na gro dze nia w wy so ko ści do dat ku za go dzi ny
nad licz bo we. Mi mo przy zna nia pra wa do do dat ku, pra ca po nad wy miar cza su pra cy okre -
ślo ny w umo wie nie bę dzie sta no wić pra cy w go dzi nach nad licz bo wych.

Li mit go dzin pra cy, któ rych prze kro cze nie bę dzie upraw niać pra cow ni ka do do dat ku
w wy so ko ści do dat ku za go dzi ny nad licz bo we, po wi nien być usta lo ny w ta ki spo sób, aby
mie ścił się po mię dzy wy mia rem cza su pra cy pra cow ni ka a obo wią zu ją cy mi nor ma mi cza su
pra cy. Mo że to na stą pić m.in. po przez wska za nie kon kret nej licz by go dzin w ska li do by czy
ty go dnia, któ rych prze kro cze nie bę dzie upraw niać pra cow ni ka do do dat ku (np. do da tek
do wy na gro dze nia bę dzie przy słu gi wał pra cow ni ko wi za trud nio ne mu na ½ eta tu za ka żdą
go dzi nę pra cy po wy żej 6 go dzin na do bę i prze cięt nie 30 go dzin na ty dzień), czy też przez
od wo ła nie do wy mia ru cza su pra cy (np. do da tek do wy na gro dze nia przy słu gu je za pra cę
w wy mia rze prze kra cza ją cym ½ eta tu, w od nie sie niu do pracow ni ka za trud nio ne go na
¼ eta tu). Nie pra wi dło wy na to miast był by za pis w umo wie, przy zna ją cy pra cow ni ko wi pra -
wo do do dat ku w wy so ko ści do dat ku za go dzi ny nad licz bo we po prze kro cze niu 8-go dzin -
nej nor my do bo wej i prze cięt nie 40-go dzin nej nor my ty go dnio wej. W ta kim bo wiem
przy pad ku ma my do czy nie nia z pra cą w go dzi nach nad licz bo wych, z ty tu łu któ rej pra cow -
ni ko wi przy słu gu je do da tek do wy na gro dze nia z mo cy pra wa.
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Uwa ga!

Nie usta le nie w umo wie o pra cę do pusz czal nej licz by go dzin pra cy po nad okre ślo ny
w umo wie wy miar, któ rych prze kro cze nie upraw nia pra cow ni ka, oprócz nor mal ne go wy -
na gro dze nia, do do dat ku do wy na gro dze nia w wy so ko ści do dat ku za go dzi ny nad licz -
bo we, sta no wi na ru sze nie obo wią zu ją cych prze pi sów. Po wo du je też, że brak jest
pod staw do wy pła ty po wy ższe go do dat ku.

11. Spo so by re kom pen sa ty pra cy w go dzi nach nad licz bo wych

Ko deks pra cy prze wi du je dwa spo so by re kom pen so wa nia pra cy w go dzi nach nad licz -
bo wych:
� wy pła ta wy na gro dze nia wraz z do dat kiem w wy so ko ści 50% lub 100%

wynagrodzenia, 
� udzie le nie cza su wol ne go.

A. Wy pła ta wy na gro dze nia wraz z do dat kiem 
Zgod nie z art. 1511 § 1 kp za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, oprócz nor mal ne go wy -

na gro dze nia, przy słu gu je do da tek w wy so ko ści:
� 100 % wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych przy pa da ją cych:

– w no cy,
– w nie dzie le i świę ta, nie bę dą ce dla pra cow ni ka dnia mi pra cy, zgod nie z obo wią zu -

ją cym go roz kła dem cza su pra cy,
– w dniu wol nym od pra cy udzie lo nym pra cow ni ko wi w za mian za pra cę w nie dzie -

lę lub w świę to, zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, 

� 50 % wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych przy pa da ją cych w każ-
dym in nym dniu niż okre ślo ny w pkt 1.

Do da tek w wy so ko ści 100% przy słu gu je ta kże za ka żdą go dzi nę pra cy nad licz bo wej z ty -
tu łu prze kro cze nia prze cięt nej ty go dnio wej nor my cza su pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym, chy ba że prze kro cze nie tej nor my na stą pi ło w wy ni ku pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych, za któ re pra cow ni ko wi przy słu gu je do da tek z ty tu łu prze kro cze nia do bo wej
nor my cza su pra cy. 

Wy na gro dze nie, sta no wią ce pod sta wę ob li cza nia do dat ku, obej mu je wy na gro dze nie
pra cow ni ka, wy ni ka ją ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia okre ślo ne go staw ką go dzi no wą
lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo stał wy od ręb nio ny przy okre śla -
niu wa run ków wy na gra dza nia – 60% wy na gro dze nia. 

Z ko lei przez „nor mal ne wy na gro dze nie” na le ży ro zu mieć ta kie wy na gro dze nie, któ re
pracow nik otrzy mu je sta le i sys te ma tycz nie, a więc obej mu ją ce za rów no wy na gro dze nie za -
sad ni cze, wy ni ka ją ce ze staw ki oso bi ste go za sze re go wa nia, jak i do dat ko we skład ni ki wy na -
gro dze nia o cha rak te rze sta łym, je że li na pod sta wie obo wią zu ją cych w za kła dzie pra cy
prze pi sów pła co wych pra cow nik ma pra wo do ta kich do dat ko wych skład ni ków (wy rok SN
z dnia 3 czerw ca 1986 r., I PRN 40/86). 
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Przy kład 1:
Pra cow nik świad czy pra cę od po nie dział ku do piąt ku od 8.00 do 16.00. We wto rek pra -

cow nik zo stał w pra cy po go dzi nach i pra co wał do go dzi ny 18.00. Z te go ty tu łu przy słu gu je
mu wy na gro dze nie wraz z 50% do dat kiem za 2 go dzi ny pra cy, wy ni ka ją ce z prze kro cze nia
do bo wej nor my cza su pra cy.

Przy kład 2:

Pra cow nik pra cu je w sys te mie zmia no wym. W dniu, w któ rym miał za pla no wa ną pra cę
na II zmia nę od 14.00 do 22.00, mu siał zo stać w pra cy dłu żej – do go dzi ny 24.00. Po ra noc na
u pra co daw cy obo wią zu je mię dzy go dzi ną 22.00 a 6.00. W związ ku z po wy ższym za 2 go dzi -
ny pra cy nad licz bo wej, któ re przy pa dły w po rze noc nej, pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na -
gro dze nie oraz 100% do da tek.

Przy kład 3:

Roz kład cza su pra cy prze wi du je pra cę od po nie dział ku do piąt ku od 9.00 do 17.00. W so -
bo tę, bę dą cą dla pra cow ni ka dniem wol nym od pra cy, pra co daw ca po le cił pra cow ni ko wi
sta wić się do pra cy. W tym dniu pra cow nik świad czył pra cę przez 10 go dzin. W za mian
za pra cę w so bo tę pra co daw ca nie udzie lił pra cow ni ko wi in ne go dnia wol ne go. W efek cie
wy stą pi ły go dzi ny nad licz bo we, wy ni ka ją ce z prze kro cze nia za rów no nor my do bo wej, jak
i prze cięt nej nor my ty go dnio wej cza su pra cy. Za pierw sze 8 go dzin pra cy w so bo tę pra cow -
ni ko wi bę dzie przy słu gi wać pra wo do wy na gro dze nia oraz do dat ku w wy so ko ści 100%, na -
to miast za 2 ostat nie go dzi ny, sta no wią ce prze kro cze nie nor my do bo wej, pra cow nik
na bę dzie pra wo do wy na gro dze nia i do dat ku w wy so ko ści 50%.

B. Udzie le nie cza su wol ne go

Dru gim spo so bem re kom pen so wa nia pra cy nad licz bo wej jest udzie le nie pra cow ni ko wi
w za mian za czas prze pra co wa ny w go dzi nach nad licz bo wych cza su wol ne go od pra cy. Mo -
że to na stą pić na wnio sek pra cow ni ka lub na mo cy sa mo dziel nej de cy zji pra co daw cy. Pra -
cow ni ko wi, któ ry sko rzy sta z cza su wol ne go nie bę dzie już przy słu gi wał do da tek za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych, pra cow nik za cho wa je dy nie pra wo do nor mal ne go wy na gro -
dze nia za czas prze pra co wa ny. Na to miast za czas wol ny udzie lo ny w za mian za pra cę w go -
dzi nach nad licz bo wych, pra cow ni ko wi nie przy słu gu je wy na gro dze nie.

� Udzie le nie cza su wol ne go na wnio sek pra cow ni ka 

Je że li to pra cow nik wy stę pu je z wnio skiem o udzie le nie cza su wol ne go w za mian za pra -
cę w go dzi nach nad licz bo wych, pra co daw ca udzie la cza su wol ne go w wy mia rze rów nym
licz bie prze pra co wa nych go dzin nad licz bo wych. 

Przy kła do wo, je że li pra cow nik prze pra co wał 4 go dzi ny nad licz bo we, pra co daw ca po wi -
nien udzie lić mu 4 go dzin cza su wol ne go. Wnio sek pra cow ni ka po wi nien być zło żo ny na pi -
śmie i zo stać do łą czo ny do kar ty ewi den cji cza su pra cy pra cow ni ka. Na le ży pod kre ślić, że
pra co daw ca nie jest zwią za ny wnio skiem pra cow ni ka. Mo że więc od mó wić udzie le nia cza -
su wol ne go w za mian za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. W ta kim przy pad ku bę dzie 
jed nak mu siał wy pła cić pra cow ni ko wi wy na gro dze nie wraz z do dat kiem za pra cę w go dzi -
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nach nad licz bo wych. W ra zie uwzględ nie nia wnio sku, pra co daw ca po wi nien usta lić z pra -
cow ni kiem ter min wy ko rzy sta nia cza su wol ne go. 

Przy kła d 1:
Pra cow nik wy na gra dza ny sta łą staw ką mie sięcz ną w wy so ko ści 3 000 zł w stycz niu prze -

pra co wał 8 go dzin w nad go dzi nach. Pra cow nik wy stą pił do pra co daw cy z wnio skiem o udzie -
le nie w za mian cza su wol ne go w lu tym. Uwzględ nia jąc wnio sek pra cow ni ka, pra co daw ca
po wi nien w lu tym ob ni żyć wy miar cza su pra cy pra cow ni ka o 8 go dzin. For mal nie pra co daw -
ca po wi nien w stycz niu wy pła cić pra cow ni ko wi wy na gro dze nie w wy so ko ści 3 000 zł oraz
nor mal ne wy na gro dze nie za 8 go dzin nad licz bo wych. W lu tym na to miast wy na gro dze nie
pra cow ni ka po win no zo stać po mniej szo ne o 8 go dzin cza su wol ne go, za któ ry pra cow nik
nie za cho wu je pra wa do wy na gro dze nia. W prak ty ce nie bę dzie jed nak błę dem wy pła ce nie
pra cow ni ko wi wy na gro dze nia w sta łej wy so ko ści za rów no w stycz niu, jak i w lu tym.

Przy kład 2:
Pra cow nik wy na gra dza ny jest staw ką go dzi no wą. W ma ju pra cow nik prze pra co wał

10 go dzin nad licz bo wych i wy stą pił do pra co daw cy z wnio skiem o re kom pen sa tę w po sta ci
cza su wol ne go w czerw cu. Wy miar cza su w ma ju wy no sił 152 go dzi ny, na to miast w czerw cu
– 168 go dzin. W związ ku z po wy ższym w ma ju pra co daw ca po wi nien wy pła cić pra cow ni ko -
wi wy na gro dze nie za 162 go dzi ny pra cy (152 + 10 nad go dzin), a w czerw cu – za 158 go dzin
(168 – 10 go dzin cza su wol ne go).

� Udzie le nie cza su wol ne go bez wnio sku pra cow ni ka

Re kom pen sa ta pra cy w go dzi nach nad licz bo wych cza sem wol nym mo że też na stą pić
bez wnio sku pra cow ni ka, na mo cy jed no stron nej de cy zji pra co daw cy. W ta kim przy pad ku
pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi cza su wol ne go w wy mia rze o po ło wę wy -
ższym niż licz ba prze pra co wa nych go dzin nad licz bo wych. Je że li więc pra cow nik prze pra cu -
je 4 go dzi ny nad licz bo we, to pra co daw ca bę dzie obo wią za ny udzie lić mu 6 go dzin wol ne go.
Po nad to, pra co daw ca mu si udzie lić cza su wol ne go od pra cy naj póź niej do koń ca okre su roz -
li cze nio we go. W ta kiej sy tu acji, udzie le nie cza su wol ne go nie mo że spo wo do wać ob ni że nia
wy na gro dze nia na le żne go pra cow ni ko wi za peł ny mie sięcz ny wy miar cza su pra cy. 

Przy kład 1:
Pra cow nik prze pra co wał w mar cu 6 go dzin nad licz bo wych. Pra co daw ca po sta no wił udzie -

lić mu z te go ty tu łu, w tym sa mym mie sią cu, cza su wol ne go bez wnio sku pra cow ni ka. Wy miar
cza su wol ne go wy nie sie 9 go dzin (6 + 3), w efek cie cze go pra cow nik w mar cu nie prze pra cu je
peł ne go mie sięcz ne go wy mia ru (bę dzie miał nie do pra co wa ne 3 go dzi ny). Mi mo po wy ższe go,
pra co daw ca po wi nien wy pła cić pra cow ni ko wi wy na gro dze nie w peł nej wy so ko ści.

Nie ma prze szkód, aby łą czyć oba spo so by re kom pen so wa nia pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych, wy pła ca jąc wy na gro dze nie wraz z do dat kiem oraz udzie la jąc pra cow ni ko wi 
cza su wol ne go.

Przy kład 2:
Pra cow nik w sierp niu prze pra co wał 12 go dzin nad licz bo wych. W tym sa mym mie sią cu

zło żył wnio sek o udzie le nie 8 go dzin cza su wol ne go w za mian za pra cę w nad go dzi nach.
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Pra co daw ca mo że uwzględ nić wnio sek i udzie lić pra cow ni ko wi 8 go dzin wol ne go, a za po -
zo sta łe 4 go dzi ny wy pła cić wy na gro dze nie wraz z od po wied nim do dat kiem, ewen tu al nie
udzie lić cza su wol ne go z wła snej ini cja ty wy – w ta kim przy pad ku pra cow ni ko wi bę dzie przy -
słu gi wać 6 go dzin wol ne go (4 + 2).

12. Re kom pen sa ta pra cy w dniu wol nym od pra cy

Zgod nie z art. 1513 kp pra cow ni ko wi, któ ry ze wzglę du na oko licz no ści prze wi dzia ne
w art. 151 § 1 (tj. ko niecz ność pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej lub szcze gól ne po trze by pra -
co daw cy) wy ko ny wał pra cę w dniu wol nym od pra cy, wy ni ka ją cym z roz kła du cza su pra cy
w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy, przy słu gu je w za mian in ny dzień wol ny
od pra cy udzie lo ny pra cow ni ko wi do koń ca okre su roz li cze nio we go, w ter mi nie z nim
uzgod nio nym.

Obo wią zek udzie le nia dnia wol ne go nie jest uza le żnio ny od licz by go dzin, ja kie pra cow -
nik prze pra co wał w dniu wol nym, wy ni ka ją cym z roz kła du cza su pra cy w prze cięt nie pię cio -
dnio wym ty go dniu pra cy.

Przy kład 1:

Pra cow nik pra cu je od po nie dział ku do piąt ku od 8.00 do 16.00. Pra co daw ca po le cił mu
sta wić się do pra cy w wol ną so bo tę. W tym dniu pra cow nik pra co wał 4 go dzi ny. Pra co daw -
ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi in ne go dnia wol ne go do koń ca okre su roz li cze nio -
we go, mi mo że w so bo tę pra cow nik nie prze pra co wał peł ne go do bo we go wy mia ru.

Przy kład 2:

Pra cow nik pra co wał w wol ną so bo tę 10 go dzin. Pra co daw ca nie udzie lił mu w za mian
in ne go dnia wol ne go. W efek cie do szło do prze kro cze nia norm cza su pra cy. W kon se kwen -
cji za pierw sze 8 go dzin pra cy w so bo tę pra cow ni ko wi bę dzie przy słu gi wać wy na gro dze nie
oraz do da tek w wy so ko ści 100% z ty tu łu prze kro cze nia prze cięt nej ty go dnio wej nor my cza -
su pra cy. Za po zo sta łe 2 go dzi ny, sta no wią ce prze kro cze nie do bo wej nor my cza su pra cy
– wy na gro dze nie z do dat kiem w wy so ko ści 50%.

Na le ży pod kre ślić, że zre kom pen so wa nie pra cy w go dzi nach nad licz bo wych nie zwal nia
pra co daw cy z od po wie dzial no ści za nie prze strze ga nie prze pi sów o cza sie pra cy, po nie waż
nie za pew nił pra cow ni ko wi od po wied niej licz by dni wol nych od pra cy.
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Nie udzie la nie za stęp cze go dnia wol ne go, w za mian za pra cę w dniu wol -
nym z ty tu łu prze cięt nie pię cio dnio we go ty go dnia pra cy, bę dzie sta no wić
na ru sze nie prze pi sów o cza sie pra cy. 

Po nad to brak re kom pen sa ty do dat ko wym dniem wol nym mo że spo wo -
do wać, iż wy stą pi pra ca w go dzi nach nad licz bo wych.
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13. Dy żur

Zgod nie z art. 1515 kp pra co daw ca mo że zo bo wią zać pra cow ni ka do po zo sta wa nia po -
za nor mal ny mi go dzi na mi pra cy w go to wo ści do wy ko ny wa nia pra cy, wy ni ka ją cej z umo wy
o pra cę w za kła dzie pra cy lub w in nym miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę. 

W cza sie dy żu ru pra cow nik po zo sta je w go to wo ści do pra cy, a nie świad czy pra cy. Dla -
te go cza su dy żu ru nie wli cza się do cza su pra cy. Je że li jed nak pod czas dy żu ru pra cow nik
otrzy mał po le ce nie wy ko ny wa nia pra cy, to go dzi ny efek tyw nej pra cy bę dą sta no wić czas
pra cy. Wy ko ny wa nie pra cy pod czas dy żu ru, a więc po za nor mal ny mi go dzi na mi pra cy mo że
pro wa dzić do wy stą pie nia pra cy w go dzi nach nad licz bo wych.

Przy kład:
Pra cow nik pra cu je od 7.00 do 15.00. Po za koń cze niu pra cy miał peł nić dy żur w za kła dzie

do go dzi ny 18.00. W cza sie dy żu ru na stą pi ła awa ria, któ rej usu nię cie za ję ło pra cow ni ko wi go -
dzi nę cza su. W efek cie do szło do prze kro cze nia do bo wej nor my cza su pra cy o jed ną go dzi nę.

Czas dy żu ru nie mo że na ru szać pra wa pra cow ni ka do od po czyn ku do bo we go i ty go -
dnio we go. W cią gu do by pra cow nik mo że za tem dy żu ro wać mak sy mal nie przez 5 go dzin
(24 go dzi ny – 8 go dzin pra cy – 11 go dzin od po czyn ku).

Za czas dy żu ru pra cow ni ko wi przy słu gu je czas wol ny od pra cy w wy mia rze od po wia da -
ją cym dłu go ści dy żu ru. Wy jąt kiem jest dy żur peł nio ny w do mu, za któ ry nie na le ży się re -
kom pen sa ta w postaci cza su wol ne go. Je że li udzie le nie cza su wol ne go nie jest mo żli we 
(np. w sy tu acji, gdy dy żur przy padł pod ko niec okre su roz li cze nio we go), pra cow ni ko wi przy -
słu gu je wy na gro dze nie wy ni ka ją ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia, okre ślo ne go staw ką
go dzi no wą lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo stał wy od ręb nio ny
przy okre śla niu wa run ków wy na gra dza nia – 60% wy na gro dze nia.

14. Pra ca w po rze noc nej

Po ra noc na obej mu je 8 go dzin mię dzy go dzi na mi 21.00 a 7.00. Do kład ne okre śle nie po -
ry noc nej mo że na stą pić w ukła dzie zbio ro wym pra cy lub re gu la mi nie pra cy. Pra co daw cy,
któ rzy nie są ob ję ci ukła dem zbio ro wym pra cy i nie ma ją obo wiąz ku usta le nia re gu la mi nu
pra cy, in for ma cję o po rze noc nej prze ka zu ją pra cow ni kom na pi śmie w cią gu 7 dni od dnia
za war cia umo wy o pra cę.

W po rze noc nej nie mo gą świad czyć pra cy:

� ko bie ty w cią ży,
� pra cow ni cy opie ku ją cy się dziec kiem do lat 4, bez ich zgo dy,
� pra cow ni cy mło do cia ni,
� pra cow ni cy nie peł no spraw ni, z wy jąt kiem osób za trud nio nych przy pil no wa niu oraz

gdy, na wnio sek oso by za trud nio nej, le karz prze pro wa dza ją cy ba da nia pro fi lak tycz -
ne pra cow ni ków lub w ra zie je go bra ku le karz spra wu ją cy opie kę nad tą oso bą wy ra -
zi zgo dę na pra cę w po rze noc nej.
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Na pi sem ny wnio sek pra cu ją ce go w no cy, pra co daw ca ma obo wią zek po in for mo wać wła -
ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy o za trud nia niu pra cow ni ków pra cu ją cych w no cy.

Pra cow ni ko wi wy ko nu ją ce mu pra cę w po rze noc nej przy słu gu je do da tek do wy na gro -
dze nia za ka żdą go dzi nę pra cy w po rze noc nej w wy so ko ści 20% staw ki go dzi no wej, wy ni -
ka ją cej z mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę. W sy tu acji, gdy by pra ca w po rze noc nej
sta no wi ła jed no cze śnie pra cę w go dzi nach nad licz bo wych pra cow ni ko wi oprócz do dat ku
za pra cę w po rze noc nej przy słu gi wał by rów nież do da tek z ty tu łu pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych w wy so ko ści 100%. 

15. Pra ca w nie dzie le i świę ta
Zgod nie z art. 1519 kp nie dzie le i świę ta są dnia mi wol ny mi od pra cy. Dni świą tecz ne

okre śla usta wa z dnia 18 stycz nia 1951 r. o dniach wol nych od pra cy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze
zm.). Dnia mi ty mi są:

Za pra cę w nie dzie lę i świę to uwa ża się pra cę wy ko ny wa ną mię dzy go dzi ną 6.00 w tym
dniu a go dzi ną 6.00 w na stęp nym dniu, chy ba że u da ne go pra co daw cy zo sta ła usta lo na 
in na go dzi na.
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Pra cow nik, któ ry pra cu je w ka żdej do bie co naj mniej 3 go dzi ny w po rze
noc nej lub któ re go co naj mniej 1/4 cza su pra cy w okre sie roz li cze nio wym przy -
pa da na po rę noc ną, jest pra cu ją cym w no cy. Czas pra cy ta kie go pra cow ni ka
nie mo że prze kra czać 8 go dzin na do bę, je że li wy ko nu je pra ce szcze gól nie nie -
bez piecz ne al bo zwią za ne z du żym wy sił kiem fi zycz nym lub umy sło wym. Wy -
kaz tych prac okre śla pra co daw ca w po ro zu mie niu ze związ ka mi za wo do wy mi
lub przed sta wi cie la mi pra cow ni ków, po za się gnię ciu opi nii le ka rza spra wu ją -
ce go pro fi lak tycz ną opie kę zdro wot ną nad pra cow nika mi. Ogra ni cze nie do -
bo we go wy mia ru cza su pra cy pra cu ją ce go w no cy nie do ty czy:
� pra cow ni ków za rzą dza ją cych w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy,
� przy pad ków ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu

ochro ny ży cia lub zdro wia ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska
al bo usu nię cia awa rii.

� 1 stycz nia – No wy Rok,
� 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
� pierw szy dzień Wiel kiej No cy,
� dru gi dzień Wiel kiej No cy,
� 1 ma ja – Świę to Pań stwo we,
� 3 ma ja – Świę to Na ro do we Trze cie go

Ma ja,
� pierw szy dzień Zie lo nych Świą tek,
� dzień Bo że go Cia ła,

� 15 sierp nia – Wnie bo wzię cie 
Naj święt szej Ma ryi Pan ny,

� 1 li sto pa da – Wszyst kich Świę tych,
� 11 li sto pa da – Na ro do we Świę to 

Nie pod le gło ści,
� 25 grud nia – pierw szy dzień Bo że go

Na ro dze nia,
� 26 grud nia – dru gi dzień Bo że go 

Na ro dze nia.

PrawoPracyInformator-wyd12  07.06.2018  15:35  Strona 76



77

Pra ca w nie dzie le i świę ta jest do zwo lo na:

� w ra zie ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży cia lub zdro wia
ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska al bo usu nię cia awa rii,

� w ru chu cią głym,
� przy pra cy zmia no wej,
� przy nie zbęd nych re mon tach,
� w trans por cie i w ko mu ni ka cji,
� w za kła do wych stra żach po żar nych i w za kła do wych słu żbach ra tow ni czych,
� przy pil no wa niu mie nia lub ochro nie osób,
� w rol nic twie i ho dow li,
� przy wy ko ny wa niu prac ko niecz nych ze wzglę du na ich uży tecz ność spo łecz ną 

i co dzien ne po trze by lud no ści, w szcze gól no ści w:
– za kła dach świad czą cych usłu gi dla lud no ści,
– ga stro no mii,
– za kła dach ho te lar skich,
– jed nost kach go spo dar ki ko mu nal nej,
– za kła dach opie ki zdro wot nej i in nych pla ców kach słu żby zdro wia prze zna czo nych

dla osób, któ rych stan zdro wia wy ma ga ca ło do bo wych lub ca ło dzien nych świad -
czeń zdro wot nych,

– jed nost kach or ga ni za cyj nych po mo cy spo łecz nej oraz jednostkach organiza-
cyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, za pew nia ją cych ca ło do -
bo wą opie kę,

– za kła dach pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie kul tu ry, oświa ty, tu ry sty ki i wy po -
czyn ku,

� w sto sun ku do pra cow ni ków za trud nio nych w sys te mie cza su pra cy, w któ rym pra ca
jest świad czo na wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta,

� przy wykonywaniu prac: 
– polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną
lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomu-
nikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie
z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 

§ 1, są u niego dniami pracy,
– zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w punkcie wyżej.

W sposób odrębny została uregulowana kwestia wykonywania pracy 
w placówkach handlowych. 

Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.
Zakaz obowiązuje także po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia i w sobotę
bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. 

Wyjątki od zakazu określa art. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 
o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.
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Pra cow ni ko wi wy ko nu ją ce mu pra cę w nie dzie le i świę ta pra co daw ca jest obo wią za ny
za pew nić in ny dzień wol ny od pra cy:
� w za mian za pra cę w nie dzie lę – w okre sie 6 dni ka len da rzo wych po prze dza ją cych lub

na stę pu ją cych po ta kiej nie dzie li,
� w za mian za pra cę w świę to – w cią gu okre su roz li cze nio we go.

Udzie le nie dnia wol ne go jest nie za le żne od licz by go dzin prze pra co wa nych w nie -
dzie lę lub świę to.

Je że li nie jest mo żli we wy ko rzy sta nie w ter mi nie wska za nym po wy żej dnia wol ne go
od pra cy w za mian za pra cę w nie dzie lę, pra cow ni ko wi przy słu gu je dzień wol ny od pra cy
do koń ca okre su roz li cze nio we go, a w ra zie bra ku mo żli wo ści udzie le nia dnia wol ne go
od pra cy w tym ter mi nie – do da tek do wy na gro dze nia w wy so ko ści 100%, za ka żdą go dzi nę
pra cy w nie dzie lę.

Po dob nie, je że li nie jest mo żli we wy ko rzy sta nie do koń ca okre su roz li cze nio we go dnia
wol ne go od pra cy w za mian za pra cę w świę to, pra cow ni ko wi przy słu gu je do da tek do wy -
na gro dze nia w wy so ko ści 100%, za ka żdą go dzi nę pra cy w świę to.

Do pra cy w świę to przy pa da ją ce w nie dzie lę sto su je się prze pi sy do ty czą ce pra cy w nie -
dzie lę. Nie udzie le nie dnia wol ne go od pra cy w za mian za pra cę wy ko ny wa ną w nie dzie lę lub
świę to mo że spo wo do wać wy stą pie nie pra cy w go dzi nach nad licz bo wych.

Przy kład:

Pra cow nik pra co wał w świę to 8 go dzin. Pra co daw ca nie udzie lił mu in ne go dnia wol ne -
go w za mian za pra cę w świę to do koń ca okre su roz li cze nio we go. W efek cie po za mknię ciu
okre su roz li cze nio we go oka za ło się, że do szło do prze kro cze nia prze cięt nej, ty go dnio wej 
nor my cza su pra cy o 8 go dzin. 

W po wy ższej sy tu acji po wsta ła wąt pli wość, czy pra cow ni ko wi na le ży z te go ty tu łu wy -
pła cić tyl ko je den do da tek w wy so ko ści 100% z ty tu łu nie udzie le nia dnia wol ne go za pra cę
w świę to, czy też dwa do dat ki tzn. rów nież do da tek za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych?

SN w uchwa le z dnia 15 lu te go 2006 r. (II PZP 11/05) orzekł, iż w ra zie nie udzie le nia
przez pra co daw cę w okre sie roz li cze nio wym in ne go dnia wol ne go od pra cy w za mian
za do zwo lo ną pra cę świad czo ną w nie dzie lę lub świę to, pra cow ni ko wi przy słu gu je za ka -
żdą go dzi nę ta kiej pra cy tyl ko je den do da tek prze wi dzia ny w art. 15111 § 2 in fi ne lub 
§ 3 kp (tzn. do da tek z ty tu łu nie udzie la nia dnia wol ne go za pra cę w nie dzie lę lub świę to). 

78

Zda niem Są du Naj wy ższe go

Pra cow nik pra cu ją cy w nie dzie le, po wi nien ko rzy stać co naj mniej raz 
na 4 ty go dnie z nie dzie li wol nej od pra cy. Nie do ty czy to pra cow ni ka za trud -
nio ne go w sys te mie pra cy week en do wej, któ ry świad czy pra cę wy łącz nie
w piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta.
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VI.
URLO PY WY POC ZYN KO WE

Pra cow ni ko wi przy słu gu je pra wo do co rocz ne go, nie prze rwa ne go, płat ne go urlo pu wy -
po czyn ko we go. Pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa do urlo pu, ani prze nieść te go pra wa
na in ną oso bę.

Za czas urlo pu pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia ja kie by otrzy mał, gdy -
by w tym cza sie pra co wał. Zmien ne skład ni ki wy na gro dze nia mo gą być ob li cza ne na pod -
sta wie prze cięt ne go wy na gro dze nia z okre su 3 mie się cy po prze dza ją cych mie siąc
roz po czę cia urlo pu, a w przy pad kach znacz ne go wa ha nia wy so ko ści wy na gro dze nia okres
ten mo że być przed łu żo ny do 12 mie się cy. Spo sób usta la nia wy na gro dze nia urlo po we go
re gu lu ją prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 8 stycz nia 1997 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła ca -
nia wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu pie nię żne go za urlop (Dz. U. Nr 2,
poz. 14 ze zm.). 

1. Pra wo do pierw sze go urlo pu wy po czyn ko we go

Pra cow nik po dej mu ją cy pra cę po raz pierw szy, w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pod -
jął pra cę, uzy sku je pra wo do urlo pu z upły wem ka żde go mie sią ca pra cy, w wy mia rze 1/12
wy mia ru urlo pu przy słu gu ją ce go mu po prze pra co wa niu ro ku. Pra wo do ko lej nych urlo pów
pra cow nik na by wa w ka żdym na stęp nym ro ku ka len da rzo wym.

Przy kład:
Pra cow nik pod jął pierw szą pra cę z dniem 1 marca. Pra wo do urlo pu na bę dzie po prze -

pra co wa niu ka żde go mie sią ca, tj. 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja itd. w wy mia rze 1/12 z 20
dni = 1,66 dnia za ka żdy z mie się cy (brak jest w tym przy pad ku pod staw do za okrą gla nia wy -
mia ru urlo pu w gó rę do peł ne go dnia). Na to miast pra wo do ko lej ne go urlo pu wy po czyn ko -
we go pra cow nik na bę dzie z dniem 1 stycz nia następnego ro ku kalendarzowego.

2. Wy miar urlo pu

Wy miar urlo pu wy no si:
� 20 dni – je że li pra cow nik jest za trud nio ny kró cej niż 10 lat,
� 26 dni – je że li pra cow nik jest za trud nio ny co naj mniej 10 lat.

Wy miar urlo pu dla pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy usta -
la się pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy te go pra cow ni ka, bio rąc za pod sta wę 20 lub
26 dni; nie peł ny dzień urlo pu za okrą gla się w gó rę do peł ne go dnia.
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Przy kład 1:
Pra cow nik za trud nio ny jest na ½ eta tu. Je go staż pra cy wy no si 9 lat. W związ ku z po -

wyższym pra cow ni ko wi przy słu gu je urlop w wy mia rze 10 dni (½ z 20).

Przy kład 2:
Pra cow nik jest za trud nio ny na ¾ eta tu. Je go staż pra cy wy no si 15 lat. Pra cow ni ko wi przy -

słu gu je urlop w wy mia rze ¾ z 26 dni = 19,5 dnia, po za okrą gle niu 20 dni.
Do okre su za trud nie nia, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, wli cza się okre sy po przed nie -

go za trud nie nia, bez wzglę du na prze rwy w za trud nie niu oraz spo sób usta nia sto sun ku pra -
cy, okre sy na uki oraz in ne okre sy, któ re na mo cy prze pi sów szcze gól nych pod le ga ją wli cze niu
do okre su pra cy, od któ re go za le żą upraw nie nia pra cow ni cze (ta kim okre sem jest np. okres
po bie ra nia za sił ku lub sty pen dium, przy słu gu ją ce go oso bom bez ro bot nym).

Do okre su pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, wli cza się z ty tu łu ukoń cze nia:

� za sad ni czej lub in nej rów no rzęd nej szko ły za wo do wej – prze wi dzia ny pro gra mem na -
ucza nia czas trwa nia na uki, nie wię cej jed nak niż 3 la ta,

� śred niej szko ły za wo do wej – prze wi dzia ny pro gra mem na ucza nia czas trwa nia na uki,
nie wię cej jed nak niż 5 lat,

� śred niej szko ły za wo do wej dla ab sol wen tów za sad ni czych (rów no rzęd nych) szkół za -
wo do wych – 5 lat,

� śred niej szko ły ogól no kształ cą cej – 4 la ta,
� szko ły po li ce al nej – 6 lat,
� szko ły wy ższej – 8 lat.
Okre sy na uki nie pod le ga ją su mo wa niu, tzn. że w sta żu urlo po wym uwzględ nia się tyl -

ko je den okres naj ko rzyst niej szy dla pra cow ni ka. Je że li za tem pra cow nik ukoń czy szko łę po -
li ce al ną, a na stęp nie stu dia wy ższe, to do sta żu urlo po we go wli czy mu się 8 lat. Fakt
ukoń cze nia szko ły po wi nien być po twier dzo ny wła ści wym świa dec twem lub dy plo mem. Tym
sa mym pra cow nik, któ ry na stu diach wy ższych uzy skał tzw. ab so lu to rium, ale nie obro nił
pra cy dy plo mo wej i nie uzy skał dy plo mu ukoń cze nia stu diów, nie bę dzie mógł mieć wli czo -
ne z te go ty tu łu 8 lat do sta żu urlo po we go.

Je że li pra cow nik po bie rał na ukę w cza sie za trud nie nia, do okre su pra cy, od któ re go za -
le ży wy miar urlo pu, wli cza się bądź okres za trud nie nia, w któ rym by ła po bie ra na na uka, bądź
okres na uki, za le żnie od te go, co jest ko rzyst niej sze dla pra cow ni ka. 

Przy kład:
Pra cow nik w 1998 r. ukoń czył li ceum ogól no kształ cą ce. W tym sa mym ro ku pod jął swo -

ją pierw szą pra cę i pra co wał tam przez 4 la ta. Po pierw szym ro ku pra cy pra cow nik roz po -
czął 3-let nie stu dia za ocz ne, któ re ukoń czył w 2002 r. uzy sku jąc ty tuł li cen cja ta. Po ukoń cze niu
stu diów roz wią zał umo wę o pra cę i za trud nił się u no we go pra co daw cy. Na dzień pod ję cia
pra cy u no we go pra co daw cy do sta żu urlo po we go pra cow ni ka bę dzie wli czać się 8 lat z ty -
tu łu ukoń cze nia szko ły wy ższej oraz rok pra cy, przy pa da ją cy przed pod ję ciem stu diów (nie
na le ży na to miast uwzględ niać okre su pra cy, któ ry po kry wał się z okre sem stu diów). W efek -
cie pra cow ni ko wi u no we go pra co daw cy bę dzie przy słu gi wał urlop w wy mia rze 20 dni.
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3. Za sa dy udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go

Urlo pu udzie la się w dni, któ re są dla pra cow ni ka dnia mi pra cy, zgod nie z obo wią zu ją -
cym go roz kła dem cza su pra cy, w wy mia rze go dzi no wym, od po wia da ją cym do bo we mu wy -
mia ro wi cza su pra cy pra cow ni ka w da nym dniu. Przy udzie la niu urlo pu je den dzień urlo pu
od po wia da 8 go dzi nom pra cy. Za sa dę tę sto su je się od po wied nio do pra cow ni ka, dla któ re -
go do bo wa nor ma cza su pra cy, wy ni ka ją ca z od ręb nych prze pi sów, jest ni ższa niż 8 go dzin.

Zgod nie z po wy ższym za ka żdy dzień urlo pu na le ży od jąć z pu li urlo po wej pra cow ni ka
ty le go dzin, ile pra cow nik prze pra co wał by zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su
pra cy, gdy by nie ko rzy stał z urlo pu.

Przy kład 1:
Pra cow nik jest za trud nio ny na ½ eta tu. Wy miar je go urlo pu wy no si 13 dni, tj. 104 go dzi -

ny (13 dni x 8 go dzin). Roz kład cza su pra cy prze wi du je, iż pra cow nik świad czy pra cę przez
5 dni w ty go dniu po 4 go dzi ny na do bę. Gdy by pra cow nik chciał wziąć ty dzień wol ne go, pra -
co daw ca po wi nien od jąć z je go pu li urlo po wej 20 go dzin urlo pu (5 dni x 4 go dzi ny). 

Przy kład 2:
Pra cow nik pra cu je w sys te mie rów no wa żne go cza su pra cy. W ty go dniu, w któ rym chce

sko rzy stać z urlo pu ma za pla no wa ną pra cę w na stę pu ją cy spo sób – w po nie dzia łek i śro -
dę 12 go dzin, we wto rek dzień wol ny, w czwar tek i pią tek po 8 go dzin. Urlo pu na le ży pra -
cow ni ko wi udzie lić tyl ko na dni pra cy (po nie dzia łek, śro dę, czwar tek i pią tek) odej mu jąc z pu li
urlo po wej pra cow ni ka 40 go dzin (12 +12 +8 + 8).

Przy kład 3:
Pra cow nik ma orze czo ny znacz ny sto pień nie peł no spraw no ści, w związ ku z czym je go

do bo wa nor ma cza su pra cy wy no si 7 go dzin. Pra cow nik za trud nio ny jest na ½ eta tu i świad -
czy pra cę przez 5 dni w ty go dniu po 3,5 go dzi ny. Wy miar urlo pu pra cow ni ka wy no si 13 dni,
co sta no wi 91 go dzin urlo pu (13 dni x 7 go dzin). Gdy by pra cow nik chciał sko rzy stać z 2 dni
urlo pu, pra co daw ca po wi nien od jąć z je go pu li urlo po wej 7 go dzin (2 dni x 3,5 go dzi ny).

Licz bę dni przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu, na le ży od ró żnić od licz by dni nie obec -
no ści w pra cy spo wo do wa nej ko rzy sta niem z te go urlo pu. Mo że się zda rzyć, że ta dru ga licz -
ba bę dzie wy ższa niż wy miar przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu (naj czę ściej bę dzie to
do ty czyć pra cow ni ków za trud nio nych w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy).

Przy kład:
Pra cow nik jest za trud nio ny na ¼ eta tu i pra cu je 5 dni w ty go dniu po 2 go dzi ny. Je go staż

pra cy wy no si 8,5 ro ku, w związ ku z czym pra cow nik upraw nio ny jest do urlo pu w wy mia rze
¼ z 20 dni = 5 dni, co sta no wi 40 go dzin urlo pu (5 dni x 8 go dzin). W związ ku z tym, że urlo -
pu na le ży udzie lać w wy mia rze go dzi no wym, od po wia da ją cym do bo we mu wy mia ro wi cza -
su pra cy w dniu, w któ rym pra cow nik ko rzy sta z urlo pu, w po da nym przy kła dzie, za ka żdy
dzień urlo pu na le ży od jąć z pu li urlo po wej pra cow ni ka 2 go dzi ny. W efek cie wy ko rzy sta nie
ca łe go przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu bę dzie ozna czać nie obec ność w pra cy przez
20 dni (40 go dzin: 2 go dzi ny dzien nie).
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Udzie le nie pra cow ni ko wi urlo pu w dniu pra cy w wy mia rze go dzi no wym, od po wia da ją -
cym czę ści do bo we go wy mia ru cza su pra cy jest do pusz czal ne je dy nie w przy pad ku, gdy
część urlo pu po zo sta ła do wy ko rzy sta nia jest ni ższa niż peł ny do bo wy wy miar cza su pra cy
pra cow ni ka w dniu, na któ ry ma być udzie lo ny urlop.

Przy kład:

Pra cow ni ko wi po zo sta ło do wy ko rzy sta nia 4 go dzi ny urlo pu. W dniu, w któ rym chciał by
sko rzy stać z urlo pu, ma za pla no wa ną pra cę w wy mia rze 8 go dzin. W ta kiej sy tu acji pra co daw -
ca mo że udzie lić urlo pu na część dnia pra cy, tj. na 4 go dzi ny, zo bo wią zu jąc jed no cze śnie pra -
cow ni ka do prze pra co wa nia po zo sta łe go cza su pra cy. W prak ty ce mo że to po le gać na tym,
że pra cow nik przyj dzie do pra cy 4 go dzi ny póź niej lub za koń czy pra cę 4 go dzi ny wcze śniej.

4. Urlop w wy mia rze pro por cjo nal nym

W ro ku ka len da rzo wym, w któ rym usta je sto su nek pra cy z pra cow ni kiem upraw nio nym
do ko lej ne go urlo pu, pra cow ni ko wi przy słu gu je urlop:

� u do tych cza so we go pra co daw cy – w wy mia rze pro por cjo nal nym do okre su prze pra -
co wa ne go u te go pra co daw cy w ro ku usta nia sto sun ku pra cy, chy ba że przed usta -
niem te go sto sun ku pra cow nik wy ko rzy stał urlop w przy słu gu ją cym mu lub w wy ż-
szym wy mia rze,

� u ko lej ne go pra co daw cy – w wy mia rze:
– pro por cjo nal nym do okre su po zo sta łe go do koń ca da ne go ro ku ka len da rzo we go

– w ra zie za trud nie nia na czas nie krót szy niż do koń ca da ne go ro ku ka len da rzo we go,
– pro por cjo nal nym do okre su za trud nie nia w da nym ro ku ka len da rzo wym – w ra zie

za trud nie nia na czas krót szy niż do koń ca da ne go ro ku ka len da rzo we go.

Je że li przed usta niem sto sun ku pra cy w cią gu ro ku ka len da rzo we go pra cow nik wy ko -
rzy stał urlop w wy mia rze wy ższym niż wy ni ka ją cy z okre su za trud nie nia, u ko lej ne go pra co -
daw cy przy słu gu je mu urlop w od po wied nio ni ższym wy mia rze; łącz ny wy miar urlo pu w ro ku
ka len da rzo wym nie mo że być jed nak ni ższy niż wy ni ka ją cy z okre su prze pra co wa ne go w tym
ro ku u wszyst kich pra co daw ców. 

Za sa dy do ty czą ce usta la nia urlo pu w wy mia rze pro por cjo nal nym sto su je się od po wied -
nio do pra cow ni ka po dej mu ją ce go pra cę u ko lej ne go pra co daw cy w cią gu in ne go ro ku ka -
len da rzo we go niż rok, w któ rym ustał je go sto su nek pra cy z po przed nim pra co daw cą.

Przy usta la niu urlo pu pro por cjo nal ne go ka len da rzo wy mie siąc pra cy od po wia da 1/12
wy mia ru urlo pu przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi w ska li ro ku. Nie peł ny ka len da rzo wy mie -
siąc pra cy za okrą gla się w gó rę do peł ne go mie sią ca, a nie peł ny dzień urlo pu za okrą gla się
w gó rę do peł ne go dnia. Je że li usta nie sto sun ku pra cy u do tych cza so we go pra co daw cy i na -
wią za nie ta kie go sto sun ku u ko lej ne go pra co daw cy na stę pu je w tym sa mym mie sią cu 
ka len da rzo wym, za okrą gle nia do peł ne go mie sią ca do ko nu je do tych cza so wy pra co daw ca.
Wy miar urlo pu na le żny pra cow ni ko wi w da nym ro ku ka len da rzo wym nie mo że prze kro czyć
wy mia ru wy ni ka ją ce go z art. 154 § 1 i 2 kp.
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Przy kład 1:

Pracow nik pra co wał u jed ne go pra co daw cy od 1 stycz nia do 31 mar ca, a na stęp nie zo -
stał za trud nio ny u dru gie go pra co daw cy od 1 czerw ca do koń ca ro ku. Pra cow nik upraw nio -
ny jest do 26 dni urlo pu. U pierw sze go pra co daw cy pra cow nik na był pra wo do urlo pu
w wy mia rze 3/12 z 26 dni = 6,5 dnia, po za okrą gle niu 7 dni. Na to miast u dru gie go pra co daw -
cy przy słu gu je mu urlop w wy mia rze 7/12 z 26 dni = 15,16 dnia, po za okrą gle niu 16 dni.

Przy kład 2:

Pra cow nik pra co wał od 1 mar ca do 15 kwiet nia u jed ne go pra co daw cy, a od 16 kwiet nia
do 30 ma ja u ko lej ne go pra co daw cy. Wy miar je go urlo pu wy no si 20 dni. Po nie waż za rów no
usta nie po przed nie go, jak i na wią za nie ko lej ne go sto sun ku pra cy na stą pi ło w tym sa mym
mie sią cu, to za okrą gle nia te go mie sią ca po wi nien do ko nać po przed ni pra co daw ca, uwzględ -
nia jąc kwie cień przy usta la niu wy mia ru urlo pu. Za tem pierw szy pra co daw ca po wi nien udzie -
lić pra cow ni ko wi urlo pu za ma rzec i kwie cień w wy mia rze 2/12 z 20 dni = 3,33 dnia,
po za okrą gle niu 4 dni. Na to miast dru gi pra co daw ca po wi nien na li czyć urlop tyl ko za maj, 
tj. w wy mia rze 1/12 z 20 dni = 1,66 dnia, po za okrą gle niu 2 dni.

Przy kład 3:

Pra cow nik pra co wał u pierw sze go pra co daw cy od 1 stycz nia do 30 czerw ca. Wy miar je -
go urlo pu wy no sił 26 dni. W trak cie trwa nia umo wy o pra cę pra cow nik wy ko rzy stał 20 dni
urlo pu. Z dniem 1 lip ca pod jął no wą pra cę na pod sta wie umo wy o pra cę na czas nie okre ślo -
ny. U dru gie go pra co daw cy pra cow ni ko wi po wi nien przy słu gi wać urlop w wy mia rze 6/12
z 26 dni = 13 dni. Jed na kże z uwa gi na fakt, iż w po przed nim za trud nie niu pra cow nik wy ko -
rzy stał urlop w wy mia rze wy ższym niż wy ni ka ją cy z okre su za trud nie nia (20 dni za miast
13 dni), u ko lej ne go pra co daw cy przy słu gu je mu już tyl ko 6 dni urlo pu.

Za sa dy do ty czą ce urlo pu w wy mia rze pro por cjo nal nym sto su je się od po wied nio do pra -
cow ni ka po wra ca ją ce go do pra cy u do tych cza so we go pra co daw cy w cią gu ro ku ka len da -
rzo we go po trwa ją cym co naj mniej 1 mie siąc okre sie:
� urlo pu bez płat ne go,
� urlo pu wy cho waw cze go,
� od by wa nia za sad ni czej słu żby woj sko wej lub jej form za stęp czych, służby przygo-

towawczej, okre so wej słu żby woj sko wej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej
rotacyjnie, prze szko le nia woj sko we go al bo ćwi czeń woj sko wych,

� tym cza so we go aresz to wa nia,
� od by wa nia ka ry po zba wie nia wol no ści,
� nie uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.

Je że li okres, o któ rym mo wa wy żej, z wyłączeniem urlopu wychowawczego, przy pa da
po na by ciu przez pra cow ni ka pra wa do urlo pu w da nym ro ku ka len da rzo wym, wy -
miar urlo pu pra cow ni ka po wra ca ją ce go do pra cy w cią gu te go sa me go ro ku ka len -
da rzo we go ule ga pro por cjo nal ne mu ob ni że niu, chy ba że przed roz po czę ciem te go
okre su pra cow nik wy ko rzy stał urlop w przy słu gu ją cym mu lub w wy ższym wy mia rze.
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Przy kład 1:
Pra cow ni ca od 1 stycz nia do 30 wrze śnia ko rzy sta ła z urlo pu wy cho waw cze go. Po po -

wro cie do pra cy za okres od 1 paź dzier ni ka do 31 grud nia bę dzie jej przy słu gi wał urlop w wy -
mia rze 3/12 z 26 dni = 6,5 dnia, po za okrą gle niu 7 dni.

Przy kład 2:

Pra cow nik od 1 mar ca do 30 ma ja prze by wał na urlo pie bez płat nym. Je go staż urlo po -
wy wy no si 9 lat. Za ten rok pra cow nik na bę dzie za tem pra wo do urlo pu w wy mia rze 9/12
z 20 dni = 15 dni. Wy miar urlop zo sta nie bo wiem po mniej szo ny o 3 mie sią ce ko rzy sta nia
z urlo pu bez płat ne go. 

Na le ży pa mię tać, że po wy ższe za sa dy do ty czą usta la nia wy mia ru urlo pu w tym ro ku,
w któ rym pra cow nik wra ca do pra cy, nie ma na to miast pod staw do ob ni ża nia wy mia ru urlo -
pu przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi w ro ku, w któ rym np. roz po czy na urlop wy cho waw czy
i nie wra ca już do pra cy w tym sa mym ro ku.

Przy kład 3:

Pra cow ni ca w lu tym uro dzi ła dziec ko, a po wy ko rzy sta niu urlo pu ma cie rzyń skie go zło -
ży ła wnio sek o urlop wy cho waw czy od 1 sierp nia do 31 lip ca na stęp ne go ro ku. W ta kim przy -
pad ku nie ma pod staw do ob ni że nia wy mia ru urlo pu za okres od sierp nia do grud nia.
Pra cow ni cy przy słu gu je urlop w peł nym wy mia rze.

W związ ku z bra kiem prze pi sów re gu lu ją cych za sa dy usta la nia wy mia ru urlo pu w przy -
pad ku zmia ny wy mia ru cza su pra cy w trak cie ro ku, naj wła ściw sze wy da je się sto so wa nie
w ta kiej sy tu acji prze pi sów do ty czą cych urlo pu pro por cjo nal ne go.

Przy kład 4:

Od 1 stycz nia do 30 czerw ca pra cow nik za trud nio ny był w wy mia rze peł ne go eta tu, a od
1 lip ca zmniej szo no je go wy miar cza su pra cy do ½ eta tu. Pra cow nik jest upraw nio ny do
26 dni urlo pu. W ta kim przy pad ku na le ży od dziel nie usta lić wy miar urlo pu za okres za trud -
nie nia na ca ły i na pół eta tu. I tak, za pierw sze pół ro ku pra cow ni ko wi bę dzie przy słu gi wał
urlop w wy mia rze 6/12 z 26 dni = 13 dni. Na to miast za okres pra cy na pół eta tu wy miar urlo -
pu wy nie sie 6/12 z 13 dni = 6,5 dnia, po za okrą gle niu 7 dni. Łącz nie w ska li ro ku pra cow ni -
ko wi bę dzie za tem przy słu gi wać 20 dni urlo pu.

5. Ter min wy ko rzy sta nia urlo pu

Pra co daw ca jest obo wią za ny udzie lić urlo pu w tym ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pra -
cow nik uzy skał do nie go pra wo. Na wnio sek pra cow ni ka urlop mo że być po dzie lo ny na czę -
ści. W ta kim jed nak przy pad ku, co naj mniej jed na część wy po czyn ku, po win na trwać nie
mniej niż 14 ko lej nych dni ka len da rzo wych. 

Urlo py po win ny być udzie la ne zgod nie z pla nem urlo pów al bo po po ro zu mie niu z pra -
cow ni kiem. Na wnio sek pra cow ni cy pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić urlo pu bez po śred -
nio po urlo pie ma cie rzyń skim. Do ty czy to ta kże pra cow ni ka -oj ca wy cho wu ją ce go dziec ko,
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któ ry ko rzy sta z urlo pu ma cie rzyń skie go lub urlo pu oj cow skie go oraz pra cow ni ków ko rzy -
sta ją cych z urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go i urlopu rodzicielskiego.

Usta lo ny ter min wy ko rzy sta nia urlo pu wią że obie stro ny sto sun ku pra cy. Je go prze sunię -
cie mo że na stą pić w dwóch przy pad kach, tj. na wnio sek pra cow ni ka umo ty wo wa ny wa ż-
nymi przy czy na mi lub z po wo du szcze gól nych po trzeb pra co daw cy, je że li nie obec ność pra -
cow ni ka spo wo do wa ła by po wa żne za kłó ce nia to ku pra cy.

Je że li pra cow nik nie mo że roz po cząć urlo pu w usta lo nym ter mi nie z przy czyn uspra wie -
dli wia ją cych nie obec ność w pra cy, a w szcze gól no ści z po wo du:
� cho ro by,
� od osob nie nia w związ ku z cho ro bą za kaź ną,
� po wo ła nia na ćwi cze nia woj sko we lub na prze szko le nie woj sko we albo stawienia się

do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 mie się cy,
� urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go, urlopu

rodzicielskiego i urlo pu oj cow skie go,
pra co daw ca jest obo wią za ny prze su nąć urlop na ter min póź niej szy.

Przy kład:
Pra cow ni ca mia ła za pla no wa ny urlop wy po czyn ko wy w okre sie 1-15 lip ca. W dniu

20 czerw ca uro dzi ła dziec ko i w tym dniu roz po czął się jej urlop ma cie rzyń ski. W związ ku
z po wy ższym pra co daw ca obo wią za ny jest udzie lić pra cow ni cy nie wy ko rzy sta ne go urlo pu
wy po czyn ko we go w póź niej szym ter mi nie. 

Mo że się też zda rzyć, że pra cow nik roz pocz nie urlop, jed nak z po wo du wy stą pie nia
szcze gól nych oko licz no ści nie wy ko rzy sta go w ca ło ści. Oko licz no ści po wo du ją ce prze rwa -
nie urlo pu to:
� cza so wa nie zdol ność do pra cy wsku tek cho ro by,
� od osob nie nie w związ ku z cho ro bą za kaź ną,
� od by wa nie ćwi czeń woj sko wych lub prze szko le nia woj sko we go albo pełnienie

terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 mie się cy,
� urlop ma cie rzyń ski, urlo p na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go, urlop rodzicielski

i urlop oj cow ski.
W ta kim przy pad ku pra co daw ca jest obo wią za ny udzie lić urlo pu w ter mi nie póź niej -

szym, uzgod nio nym z pra cow ni kiem. 

Przy kład:

Pra cow nik roz po czął urlop 15 sierp nia i miał z nie go ko rzy stać do 30 sierp nia. W trak cie
urlo pu pra cow nik za cho ro wał i le karz wy sta wił mu zwol nie nie od 25 sierp nia do 5 wrze śnia.
W tej sy tu acji, część urlo pu, któ rej pra cow nik nie wy ko rzy stał w związ ku z cho ro bą, po win -
na zo stać udzie lo na pra cow ni ko wi w póź niej szym ter mi nie.

Żad ne in ne oko licz no ści, któ re wy stą pią w trak cie urlo pu, nie spo wo du -
ją au to ma tycz nie prze rwa nia urlo pu. Na wet, je śli w ja kiś spo sób za kłó cą 
wy po czy nek pra cow ni ka. Do ty czy to np. cho ro by dziec ka pra cow ni ka. 
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6. Od wo ła nie pra cow ni ka z urlo pu 

Pra cow nik mo że zo stać od wo ła ny z urlo pu tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach, gdy je go
obec no ści w za kła dzie pra cy wy ma ga ją oko licz no ści nie prze wi dzia ne w chwi li roz po czy na -
nia urlo pu. De cy zję w tym za kre sie po dej mu je pra co daw ca, któ ry ma wów czas obo wią zek
po kryć kosz ty po nie sio ne przez pra cow ni ka w bez po śred nim związ ku z od wo ła niem z urlo -
pu, ta kie jak np. nie pod le ga ją ca zwro to wi opła ta za nie wy ko rzy sta ny po byt w ośrod ku wcza -
so wym czy koszt prze jaz du z miej sca wy po czyn ku do miej sca pra cy. Kosz ty te po win ny zo stać
udo ku men to wa ne przez pra cow ni ka.

7. Wy ko rzy sta nie urlo pu w okre sie wy po wie dze nia

Zgod nie z art. 1671 kp, w okre sie wy po wie dze nia umo wy o pra cę pra cow nik jest obo -
wią za ny wy ko rzy stać przy słu gu ją cy mu urlop, je że li w tym okre sie pra co daw ca udzie li mu
urlo pu.

Po wy ższy prze pis umo żli wia pra co daw cy wy sła nie pra cow ni ka na urlop w okre sie wy -
po wie dze nia bez ko niecz no ści uzgad nia nia te go z pra cow ni kiem. Nie za le żnie więc od te go,
kie dy pra cow nik miał za pla no wa ne wa ka cje, je że li w okre sie wy po wie dze nia pra co daw ca
zo bo wią że go do wy ko rzy sta nia urlo pu, pra cow nik bę dzie mu siał udać się na wy po czy nek.
W ten spo sób pra co daw ca mo że unik nąć ko niecz no ści wy pła ce nia pra cow ni ko wi ekwi wa -
len tu pie nię żne go za nie wy ko rzy sta ny urlop.

Obo wią zek wy ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu do ty czy za rów no urlo -
pu za le głe go, jak i bie żą ce go, z tym że wy miar urlo pu bie żą ce go nie mo że prze kra czać wy -
mia ru wy ni ka ją ce go z za sto so wa nia prze pi sów o urlo pie pro por cjo nal nym.

Przy kład:

Pra co daw ca 31 stycz nia wy po wie dział pra cow ni ko wi umo wę o pra cę. Pra cow ni -
ka obo wią zu je 3-mie sięcz ny okres wy po wie dze nia, a za tem umo wa o pra cę roz wią że 
się z koń cem kwiet nia. Pra cow nik ma 10 dni urlo pu za le głe go za ze szły rok (wy miar je go
urlo pu w ska li ro ku wy no si 20 dni). W okre sie wy po wie dze nia pra co daw ca mo że zo bo -
wią zać pra cow ni ka do wy ko rzy sta nia ca łe go urlo pu za le głe go oraz urlo pu bie żą ce go
w wy mia rze pro por cjo nal nym do okre su za trud nie nia pra cow ni ka, a więc w wy mia -
rze 4/12 z 20 dni = 5 dni.

Je że li w okre sie wy po wie dze nia pra cow nik nie wy ko rzy sta ca łe go przy słu gu ją ce go mu
urlo pu wy po czyn ko we go, pra co daw ca bę dzie obo wią za ny wy pła cić pra cow ni ko wi ekwi wa -
lent pie nię żny.

8. Urlop na żą da nie

Pra co daw ca jest obo wią za ny udzie lić na żą da nie pra cow ni ka i w ter mi nie przez nie go
wska za nym nie wię cej niż 4 dni urlo pu w ka żdym ro ku ka len da rzo wym.

Urlop na żą da nie to część urlo pu wy po czyn ko we go, któ rą pra cow nik mo że swo bod -
nie dys po no wać. Ozna cza to, że pra cow nik nie mu si uzgad niać z pra co daw cą ter mi nu wy -
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ko rzy sta nia te go urlo pu, ani uprze dzać go wcze śniej, że za mie rza z te go urlo pu sko rzy -
stać. Wy star czy, że zgło si żą da nie udzie le nia te go urlo pu naj póź niej w dniu je go roz po -
czę cia. Z te go też wzglę du 4 dni urlo pu na żą da nie nie na le ży uwzględ niać w pla nie
urlo pów. 

Pra cow nik mo że po in for mo wać pra co daw cę o sko rzy sta niu z urlo pu na żą da nie te le fo -
nicz nie, pi sem nie, za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej lub w ka żdy in ny spo sób przy ję -
ty u da ne go pra co daw cy. 

Uwa ga!

Pra co daw ca nie mo że od mó wić pra cow ni ko wi udzie le nia urlo pu na żą da nie. Urlop na żą -
da nie mo że być wy ko rzy sta ny jed no ra zo wo (np. czte ry ko lej ne dni) lub w czę ściach (np.
czte ry ra zy po jed nym dniu, dwa ra zy po dwa dni itd.).

Ka żdy pra cow nik, nie za le żnie od wy mia ru cza su pra cy i sys te mu cza su pra cy, w ja kim jest
za trud nio ny ma mo żli wość czte ro krot ne go sko rzy sta nia z urlo pu na żą da nie. W prak ty -
ce licz ba go dzin te go urlo pu bę dzie ró żnić się w za le żno ści od do bo we go wy mia ru cza -
su pra cy, obo wią zu ją ce go pra cow ni ka w dniu, w któ rym zgła sza żą da nie udzie le nia
ta kie go urlo pu.

Przy kład:
W przy pad ku pra cow ni ka za trud nio ne go na ½ eta tu, któ re go do bo wy wy miar cza su pra -

cy wy no si 4 go dzi ny, sko rzy sta nie z jed ne go dnia urlo pu na żą da nie ozna cza od pi sa nie z pu li
urlo po wej 4 go dzin urlo pu, a ca ły urlop na żą da nie = 16 go dzin. Je że li na to miast pra cow nik
za trud nio ny w sys te mie rów no wa żnym zgło si żą da nie udzie la nie urlo pu w dniu, w któ rym
miał za pla no wa ną pra cę w wy mia rze 12 go dzin, sko rzy sta nie z jed ne go dnia urlo pu na
żą da nie spo wo du je od ję cie z pu li urlo po wej pra cow ni ka 12 go dzin. 

Przy kład:
Pra cow nik od stycz nia do ma ja był za trud nio ny u jed ne go pra co daw cy, a od czerw ca

do koń ca ro ku u dru gie go pra co daw cy. W okre sie pierw sze go za trud nie nia pra cow nik sko -
rzy stał z 3 dni urlo pu na żą da nie. W związ ku z po wy ższym u dru gie go pra co daw cy bę dzie
mu przy słu gi wał tyl ko 1 dzień urlo pu na żą da nie.

Je że li w da nym ro ku pra cow nik nie wy ko rzy sta urlo pu na żą da nie, to z dniem 1 stycz nia
ko lej ne go ro ku urlop ten sta nie się zwy kłym urlo pem za le głym, z któ re go pra cow nik bę dzie
mógł sko rzy stać w ter mi nie uzgod nio nym z pra co daw cą.

Li mit 4 dni urlo pu, któ re mu szą być pra cow ni ko wi udzie lo ne na je go żą -
da nie, od no si się do ro ku ka len da rzo we go, nie za le żnie od licz by pra co daw -
ców, z któ ry mi pra cow nik po zo sta je w da nym ro ku w ko lej nych sto sun kach
pra cy. Z te go też wzglę du in for ma cję o licz bie dni urlo pu wy ko rzy sta nych
na żą da nie pra cow ni ka na le ży umie ścić w świa dec twie pra cy.
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9. Udzie la nie za le głych urlo pów

Pra co daw ca po wi nien udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu w tym ro ku, w któ rym pra cow nik
na był do nie go pra wo. Urlop nie wy ko rzy sta ny w da nym ro ku sta je się urlo pem za le głym
i po wi nien zo stać udzie lo ny pra cow ni ko wi najpóźniej do 30 września na stęp ne go 
ro ku ka len da rzo we go. Ter min ten uwa ża się za za cho wa ny, je że li pra cow nik roz pocz nie
urlop naj póź niej 30 września. 

SN w wy ro ku z dnia 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05) orzekł, iż pra co daw ca mo że wy -
słać pra cow ni ka na za le gły urlop, na wet gdy ten nie wy ra ża na to zgo dy. W uza sad nie -
niu sąd pod kre ślił, że pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go okre ślo ne jest prze pi sa mi
o cha rak te rze bez względ nie obo wią zu ją cym i to w od nie sie niu do obu stron sto sun ku
pra cy. Pra co daw ca jest zo bo wią za ny do udzie le nia pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko -
we go w okre ślo nym roz mia rze i ter mi nie okre ślo nym we dług usta lo nych za sad, a z dru -
giej stro ny pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa do urlo pu i nie mo że od mó wić
wy ko rzy sta nia urlo pu udzie lo ne go zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy. 

Uwa ga!

Nie udzie la nie przez pra co daw cę urlo pu za le głe go do koń ca września na stęp ne go ro ku ka -
len da rzo we go, sta no wi na ru sze nie obo wią zu ją cych prze pi sów. Nie po wo du je jed nak, że
pra cow nik tra ci pra wo do ta kie go urlo pu. Rosz cze nie pra cow ni ka o udzie le nie za le głe go
urlo pu przedaw nia się do pie ro z upły wem 3 lat od dnia, w któ rym sta ło się wy ma gal ne. 

Roz po czę cie bie gu trzy let nie go ter mi nu przedaw nie nia rosz cze nia o udzie le nie urlo -
pu wy po czyn ko we go na stę pu je bądź z koń cem ro ku ka len da rzo we go, za któ ry urlop
przy słu gu je, bądź naj póź niej z koń cem pierw sze go kwar ta łu ro ku na stęp ne go, je że li
urlop zo stał prze su nię ty na ten rok z przy czyn le żą cych po stro nie pra cow ni ka lub pra -
co daw cy (wy rok SN z dnia 11 kwiet nia 2001 r., I PKN 367/00). Uwaga - obecnie termin
należy liczyć od 30 września następnego roku.

Przy kła do wo pra wo do urlo pu za 2018 r. przedaw ni się z dniem 31 grud nia 2021 r.,
a je że li wy ko rzy sta nie urlo pu zo sta nie prze su nię te na następny rok, urlop przedaw ni się
najpóźniej z dniem 30 września 2022 r.

Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Przykład:
Pracownicy pozostało 5 dni urlopu za rok 2015 r. W 2016 r. przebywała na urlopie

wychowawczym. Termin przedawnienia należy liczyć dopiero od 1 stycznia 2017 r., urlop za
2015 r. przedawni się więc 31 grudnia 2019 r. 
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10. Ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny urlop

Je że li pra cow nik w okre sie za trud nie nia nie wy ko rzy sta w ca ło ści lub czę ści przy słu gu ją -
ce go mu urlo pu, pra co daw ca w związ ku z roz wią za niem lub wy ga śnię ciem sto sun ku pra cy
bę dzie obo wią za ny wy pła cić pra cow ni ko wi z te go ty tu łu ekwi wa lent pie nię żny. Pra cow nik
na by wa pra wo do ekwi wa len tu pie nię żne go w dniu roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku
pra cy, nie za le żnie od te go w ja kim try bie do szło do roz wią za nia umo wy o pra cę oraz ja kie
przy czy ny spo wo do wa ły wy ga śnię cie sto sun ku pra cy.

Pra co daw ca nie ma obo wiąz ku wy pła ce nia ekwi wa len tu, w przy pad ku, gdy stro ny po -
sta no wią o wy ko rzy sta niu urlo pu w cza sie po zo sta wa nia pra cow ni ka w sto sun ku pra cy
na pod sta wie ko lej nej umo wy o pra cę za war tej z tym sa mym pra co daw cą, bez po śred nio
po roz wią za niu lub wy ga śnię ciu po przed niej umo wy o pra cę z tym pra co daw cą.

Przy kład:
Pra cow nik był za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny od 1 kwiet -

nia do 30 czerw ca, po tym ter mi nie stro ny za war ły ko lej ną umo wę na czas nie okre ślo ny
od dnia 1 lip ca. W ta kim przy pad ku pra co daw ca i pra cow nik mo gą po ro zu mieć się co do te -
go, że pra cow nik wy ko rzy sta urlop, do któ re go na był pra wo w cza sie za trud nie nia na czas
okre ślo ny, w dal szym okre sie trwa nia sto sun ku pra cy. Wów czas pra co daw ca nie bę dzie mu -
siał wy pła cać pra cow ni ko wi ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny urlop.
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VII.
UPRAW NIE NIA PRA COW NI KÓW ZWIĄ ZA NE 
Z RO DZI CIEL STWEM

1. Ochro na sto sun ku pra cy zwią za na z cią żą oraz ko rzy sta niem
z urlo pu ma cie rzyń skie go

Pra cow ni ca bę dą ca w cią ży oraz ko rzy sta ją ca z urlo pu ma cie rzyń skie go pod le ga szcze -
gól nej ochro nie. Do wo dem te go jest art. 177 § 1 kp, któ ry za ka zu je wy po wie dze nia i roz wią -
za nia umo wy o pra cę w okre sie cią ży, a ta kże w okre sie urlo pu ma cie rzyń skie go. Po wy ższe go
prze pi su nie sto su je się do pra cow ni cy w okre sie prób nym, nie prze kra cza ją cym jed ne go
miesią ca. Ochro na do ty czy ta kże pra cow ni ka -oj ca, wy cho wu ją ce go dziec ko w okre sie ko -
rzystania przez nie go z urlo pu ma cie rzyń skie go i oj cow skie go, jak rów nież pra cow ni ka ko -
rzysta ją ce go z urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go oraz urlopu rodzicielskiego.

Prze pi sy do pusz cza ją roz wią za nie umo wy o pra cę w okre sie cią ży, a ta kże w okre sie urlo -
pu ma cie rzyń skie go w dwóch przy pad kach:
� gdy za cho dzą przy czy ny, uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy bez wy po wie dze nia z wi -

ny pra cow ni ka, pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej
re pre zen tu ją cej in te re sy pra cow ni ka,

� w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy.
Ochro na pod le ga też ogra ni cze niu w sy tu acji, gdy u pra co daw cy prze pro wa dza ne są

zwol nie nia gru po we lub in dy wi du al ne na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 13 mar -
ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy -
czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. Pra co daw ca mo że w ta kim przy pad ku wy po wie dzieć
wa run ki pra cy i pła cy pra cow ni cy w cią ży oraz pra cow ni ko wi ko rzy sta ją ce mu z urlo pu ma -
cie rzyń skie go, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz
urlopu ojcowskiego. Je że li wy po wie dze nie wa run ków pra cy i pła cy po wo du je ob ni że nie
wy na gro dze nia, pra cow ni kom przy słu gu je, do koń ca okre su, w któ rym ko rzy sta li by ze szcze -
gól nej ochro ny przed wy po wie dze niem lub roz wią za niem sto sun ku pra cy, do da tek wy rów -
naw czy.

Uwaga!

Za kaz roz wią zy wa nia umo wy o pra cę z pra cow ni cą w okre sie cią ży obo wią zu je też w sy -
tu acji, gdy za szła ona w cią żę w okre sie wy po wie dze nia.

Przy kład:
Pra co daw ca wy po wie dział pra cow ni cy umo wę o pra cę. W okre sie wy po wie dze nia pra -

cow ni ca za szła w cią żę. Roz wią za nie umo wy o pra cę przy pa dło by w okre sie ochron nym,
a tym sa mym zo stał by na ru szo ny prze pis art. 177 § 1 kp. W związ ku z po wy ższym pra co -
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daw ca po wi nien wy co fać oświad cze nie o wy po wie dze niu umo wy. Pra cow ni ca, któ ra orze -
cze niem są du zo sta ła by przy wró co na do pra cy mia ła by pra wo do wy na gro dze nia za ca ły
czas po zo sta wa nia bez pra cy.

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 29 mar ca 2001 r. (I PKN 330/00) pra cow ni ca, któ ra po -
cząt ko wo nie kwe stio no wa ła wy po wie dze nia jej umo wy o pra cę, mo że żą dać uzna nia
tej czyn no ści za bez sku tecz ną, gdy po do ko na niu wy po wie dze nia oka za ło się, że jest
w cią ży lub gdy w okre sie wy po wie dze nia za szła w cią żę.

Stan cią ży po wi nien zo stać po twier dzo ny za świad cze niem le kar skim. 

2. Przed łu że nie umo wy do dnia po ro du

Umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny al bo na okres prób ny prze kra cza ją cy je den
mie siąc, któ ra ule gła by roz wią za niu po upły wie trze cie go mie sią ca cią ży, ule ga przed łu że niu
do dnia po ro du. 

Zgod nie z wy ro kiem SN z dnia 5 grud nia 2002 r. (I PK 33/02) ter min upły wu trze cie -
go mie sią ca cią ży ob li cza się w rów nej mia ry mie sią cach księ ży co wych (28 dni).

Przy kład:
Pra cow ni ca zo sta ła za trud nio na na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny od

1 stycznia do 30 czerwca. Na początku lutego za szła w cią żę. Po nie waż w dniu roz wią za nia
umo wy o pra cę pra cow ni ca bę dzie w pią tym mie sią cu cią ży, umo wa ule gnie z mo cy pra wa
przed łu że niu do dnia po ro du. Dzień po ro du bę dzie ostat nim dniem trwa nia sto sun ku pra cy.

3. Szcze gól na ochro na pra cow nic w cią ży

Ko deks pra cy wpro wa dza bez względ ny za kaz za trud nia nia ko biet w cią ży w go dzi nach
nad licz bo wych oraz w po rze noc nej. Pra co daw ca za trud nia ją cy pra cow ni cę w po rze noc nej
jest obo wią za ny na okres jej cią ży zmie nić roz kład cza su pra cy, tak by mo gła ją wy ko ny wać
w in nej po rze, a je śli jest to nie mo żli we lub nie ce lo we, prze nieść pra cow ni cę do in nej pra cy,
któ rej wy ko ny wa nie nie wy ma ga pra cy w po rze noc nej. W ra zie bra ku ta kich mo żli wo ści pra -
co daw ca jest obo wią za ny zwol nić pra cow ni cę na czas nie zbęd ny z obo wiąz ku świad cze nia
pra cy. Pra cow ni ca w okre sie zwol nie nia z obo wiąz ku świad cze nia pra cy za cho wu je pra wo
do do tych cza so we go wy na gro dze nia.

Zda niem Są du Naj wy ższe go

Zda niem Są du Naj wy ższe go

Przed łu że nie umo wy o pra cę do dnia po ro du nie do ty czy umo wy o pra -
cę na czas okre ślo ny za war tej w ce lu za stęp stwa pra cow ni ka w cza sie je go
uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.
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Po nad to, pra cow ni cy w cią ży nie wol no bez jej zgo dy de le go wać po za sta łe miej sce pra -
cy ani za trud niać w sys te mie prze ry wa ne go cza su pra cy. 

W przy pad ku, gdy pra cow ni ca w cią ży lub kar mią ca dziec ko pier sią jest za trud nio na
przy pra cy jej wzbro nio nej, bez wzglę du na sto pień na ra że nia na czyn ni ki szko dli we dla zdro -
wia i nie bez piecz ne, pra co daw ca jest obo wią za ny prze nieść pra cow ni cę do in nej pra cy, a je -
że li jest to nie mo żli we, zwol nić ją na czas nie zbęd ny od obo wiąz ku świad cze nia pra cy.
Na to miast w sy tu acji, gdy pra cow ni ca ta ka za trud nio na jest przy pra cy, któ rej nie wol no jej
wy ko ny wać z uwa gi na prze kro cze nie norm prze wi dzia nych dla ko biet w cią ży lub kar mią -
cych, pra co daw ca jest obo wią za ny do sto so wać wa run ki pra cy ko bie ty do wy ma gań okre -
ślo nych w prze pi sach lub tak ogra ni czyć czas pra cy pra cow ni cy, aby wy eli mi no wać
za gro że nie dla jej zdro wia lub bez pie czeń stwa. Je że li jest to nie mo żli we lub nie ce lo we, pra -
co daw ca ma obo wią zek prze nieść pra cow ni cę do in nej pra cy, a w ra zie bra ku ta kiej mo żli -
wo ści zwol nić ją na czas nie zbęd ny z obo wiąz ku świad cze nia pra cy.

Rodzaje prac wzbronionych kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią określa
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r. poz. 796).

Po wy ższe za sa dy sto su je się od po wied nio w przy pad ku, gdy prze ciw wska za nia zdro wot -
ne do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy przez pra cow ni cę w cią ży lub kar mią cą dziec ko
pier sią wy ni ka ją z orze cze nia le kar skie go.

W ra zie gdy zmia na wa run ków pra cy na do tych czas zaj mo wa nym sta no wi sku pra cy,
skró ce nie cza su pra cy lub prze nie sie nie pra cow ni cy do in nej pra cy, po wo du je ob ni że nie
wy na gro dze nia, pra cow ni cy przy słu gu je do da tek wy rów naw czy. Na to miast w okre sie zwol -
nie nia z obo wiąz ku świad cze nia pra cy pra cow ni ca za cho wu je pra wo do do tych cza so we go
wy na gro dze nia.

Pra co daw ca ma też obo wią zek udzie lać pra cow ni cy cię żar nej zwol nień od pra cy na za -
le co ne przez le ka rza ba da nia le kar skie prze pro wa dza ne w związ ku z cią żą, je że li ba da nia te
nie mo gą być prze pro wa dzo ne po za go dzi na mi pra cy. Za czas nie obec no ści w pra cy z te go
po wo du pra cow ni ca za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia.

4. Urlop ma cie rzyń ski
Pra cow ni cy przy słu gu je urlop ma cie rzyń ski w wy mia rze:

� 20 ty go dni w przy pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka przy jed nym po ro dzie,

� 31 ty go dni w przy pad ku uro dze nia dwoj ga dzie ci przy jed nym po ro dzie,

� 33 ty go dni w przy pad ku uro dze nia troj ga dzie ci przy jed nym po ro dzie,

� 35 ty go dni w przy pad ku uro dze nia czwor ga dzie ci przy jed nym po ro dzie,

� 37 ty go dni w przy pad ku uro dze nia pię cior ga i wię cej dzie ci przy jed nym po ro dzie.

Za sad ni czo urlop ma cie rzyń ski roz po czy na się w dniu uro dze nia dziec ka. W ta kim przy -
pad ku dzień po ro du jest pierw szym dniem ko rzy sta nia przez pra cow ni cę z urlo pu ma cie -
rzyń skie go. Do ku men tem sta no wią cym pod sta wę udzie le nia urlo pu ma cie rzyń skie go jest
w ta kim przy pad ku za świad cze nie o uro dze niu dziec ka.
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Prze pi sy prze wi du ją jed nak rów nież mo żli wość sko rzy sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go
przed po ro dem. Pra cow ni ca ma bo wiem pra wo wy ko rzy stać nie więcej niż 6 tygodni urlo pu
ma cie rzyń skie go przed prze wi dy wa ną da tą po ro du. W ta kiej sy tu acji pod sta wą udzie le nia
urlo pu bę dzie za świad cze nie wy sta wio ne przez le ka rza, wska zu ją ce prze wi dy wa ną da tę po -
ro du. W ta kim przy pad ku po po ro dzie pra cow ni cy przy słu gu je część urlo pu nie wy ko rzy sta -
na przed po ro dem, aż do wy czer pa nia okre su urlo pu ma cie rzyń skie go.

Uwaga!

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macie-
rzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy,
jeżeli:
1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący

dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macie-

rzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec
dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Skró ce nie urlo pu ma cie rzyń skie go na stę pu je na pi sem ny wnio sek pra cow ni cy zło żo ny
naj póź niej na 7 dni przed przy stą pie niem do pra cy. We wniosku pracownica powinna
wskazać termin powrotu do pracy i dołączyć do wniosku kopię wniosku pracownika-ojca
wychowującego dziecko o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię
oświadczenia ubezpieczonego – ojca dziecka o przerwaniu działalności zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do
końca urlopu macierzyńskiego.

Je że li po wy ko rzy sta niu po po ro dzie urlo pu ma cie rzyń skie go w wy mia rze 8 ty go dni, pra -
cow ni ca wy ma ga opie ki szpi tal nej ze wzglę du na stan zdro wia unie mo żli wia ją cy jej spra wo -
wa nie oso bi stej opie ki nad dziec kiem, pra cow ni ko wi -oj cu, wy cho wu ją ce mu dziec ko albo
pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przy słu gu je pra wo do czę ści urlo pu
ma cie rzyń skie go, od po wia da ją cej okre so wi, w któ rym pra cow ni ca prze by wa w szpi ta lu. W ta -
kim przy pad ku urlop ma cie rzyń ski pra cow ni cy prze ry wa się na okres, w któ rym z ta kie go urlo -
pu ko rzy sta pra cow nik -oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko albo pracownik – inny członek najbliższej
rodziny.

W ra zie śmier ci pra cow ni cy w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go pra cow ni ko wi -oj cu, wy -
cho wu ją ce mu dziec ko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przy-
sługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy.

W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi
najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po
dniu porzucenia dziecka, nie wcześniej jednak niż po wykorzystaniu przez pracownicę, po
porodzie, co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W ra zie uro dze nia mar twe go dziec ka lub zgo nu dziec ka przed upły wem 8 ty go dni ży -
cia, pra cow ni cy przy słu gu je urlop ma cie rzyń ski w wy mia rze 8 ty go dni po po ro dzie, nie
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kró cej jed nak niż przez okres 7 dni od dnia zgo nu dziec ka. Pra cow ni cy, któ ra uro dzi ła wię -
cej niż jed no dziec ko przy jed nym po ro dzie, przy słu gu je urlop ma cie rzyń ski w wy mia rze
sto sow nym do licz by dzie ci po zo sta łych przy ży ciu. Gdy dziec ko umrze po upły wie 8 ty -
go dni ży cia, pra cow ni ca za cho wu je pra wo do urlo pu ma cie rzyń skie go przez okres 7 dni
od dnia śmier ci dziec ka.

W ra zie uro dze nia dziec ka, wy ma ga ją ce go opie ki szpi tal nej, pra cow ni ca, któ ra wy ko rzy -
sta ła po po ro dzie 8 ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go, po zo sta łą część te go urlo pu mo że wy -
ko rzy stać w ter mi nie póź niej szym, po wyj ściu dziec ka ze szpi ta la. W ta kim przy pad ku
do cho dzi za tem do prze rwa nia urlo pu ma cie rzyń skie go na czas po by tu dziec ka w szpi ta lu.

Je że li mat ka re zy gnu je z wy cho wy wa nia dziec ka i od da je je in nej oso bie w ce lu przy spo -
so bie nia tra ci pra wo do czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go przy pa da ją cej po dniu od da nia dziec -
ka. W ka żdym przy pad ku pra cow ni cy przy słu gu je jed nak pra wo do 8 ty go dni urlo pu
ma cie rzyń skie go przy pa da ją ce go po po ro dzie.

Po za koń cze niu urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go,
oraz urlopu rodzicielskiego, pra co daw ca ma obo wią zek do pu ścić pra cow ni ka do pra cy na do -
tych cza so wym sta nowi sku, a je że li nie jest to mo żli we, na sta no wi sku rów no rzęd nym z zaj -
mo wa nym przed roz po czę ciem urlo pu lub na in nym sta no wi sku od po wia da ją cym je go
kwa li fi ka cjom za wodo wym, za wy na gro dze niem za pra cę, ja kie otrzy my wał by, gdy by nie ko -
rzy stał z urlo pu. Zasadę tę stosuje się również do pracownika-ojca po zakończeniu urlopu
ojcowskiego.

5. Urlop oj cow ski

Pra cow nik -oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko ma pra wo sko rzy stać z urlo pu oj cow skie go. Wy -
miar urlo pu wy no si do 2 ty go dni. Urlop mo że zo stać wy ko rzy sta ny do ukoń cze nia przez
dziec ko 24 miesiąca ży cia i mo że po kry wać się z urlo pem ma cie rzyń skim, z któ re go ko rzy sta
mat ka dziec ka. 

Uwaga!

Pracownik wychowujący dziecko przysposobione może skorzystać z urlopu ojcowskiego
do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego
przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej
niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.  

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach,
z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlo pu oj cow skie go udzie la się na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka -oj ca wy cho wu ją ce go
dziec ko, skła da ny w ter mi nie nie krót szym niż 7 dni przed roz po czę ciem ko rzy sta nia z urlo -
pu. Wnio sek pra cow ni ka jest dla pra co daw cy wią żą cy.

Do pra cow ni ka ko rzy sta ją ce go z urlo pu oj cow skie go sto su je się prze pi sy, do ty czą ce pra -
cow ni cy ko rzy sta ją cej z urlo pu ma cie rzyń skie go. Za czas urlo pu pra cow ni ko wi przy słu gu je
pra wo do za sił ku ma cie rzyń skie go.
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6. Urlop na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go

Pra cow nik, któ ry przy jął dziec ko na wy cho wa nie i wy stą pił do są du opie kuń cze go z wnio -
skiem o wsz czę cie po stę po wa nia w spra wie przy spo so bie nia dziec ka lub któ ry przy jął dziec -
ko na wy cho wa nie ja ko ro dzi na za stęp cza (z wy jąt kiem ro dzi ny za stęp czej za wo do wej), ma
pra wo do urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go w wy mia rze:

� 20 ty go dni w przy pad ku przy ję cia jed ne go dziec ka,

� 31 ty go dni w przy pad ku jed no cze sne go przy ję cia dwoj ga dzie ci,

� 33 ty go dni w przy pad ku jed no cze sne go przy ję cia troj ga dzie ci,

� 35 ty go dni w przy pad ku jed no cze sne go przy ję cia czwor ga dzie ci,

� 37 ty go dni w przy pad ku jed no cze sne go przy ję cia pię cior ga i wię cej dzie ci,

nie dłu żej jed nak niż do ukoń cze nia przez dziec ko 7. ro ku ży cia, a w przy pad ku dziec ka, wo -
bec któ re go pod ję to de cy zję o od ro cze niu obo wiąz ku szkol ne go, nie dłu żej niż do ukoń cze -
nia przez nie 10. ro ku ży cia. 

W ka żdym przy pad ku pra cow ni ko wi, któ ry przy jął dziec ko w wie ku do 7. ro ku ży cia (lub
w przy pad ku dziec ka, wo bec któ re go pod ję to de cy zję o od ro cze niu obo wiąz ku szkol ne go
do 10. ro ku ży cia) przy słu gu je pra wo do mi ni mal ne go urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie -
rzyń skie go w wy mia rze 9 ty go dni.

7. Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres
odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik może skorzystać z urlopu
rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Uwaga!

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim
przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 32 lub 34 tygodni.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do
zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego
albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego,
nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części
urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
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Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:
1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 
6 tygodni,

b) przyjęcia przez pracownika na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Uwaga!

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzy-
padającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części
tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części
przysługującego urlopu wychowawczego.

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie
nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest
obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownica może też, nie później niż 
21 dni po porodzie, złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 
u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego
wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą
część wymiaru czasu pracy.

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie
krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. 

Uwaga!

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wyko-
nywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego
ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez
pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 
64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 68 tygodni – w przypadku
urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie. 

Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez
jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pra-
codawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.
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Przykład:

Pracownica złożyła wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni 
z pracą na ½ etatu. Urlop rodzicielski wydłuży się więc o 16 tygodni (32 x ½ = 16).

Jeżeli pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej 
w wyniku proporcjonalnego wydłużenia z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze
czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej 
w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim
pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Przykład:

Pracownica z poprzedniego przykładu zamierza łączyć dodatkowe 16 tygodni urlopu 
z pracą na ½ etatu. W efekcie urlop rodzicielski wydłuży się o 32 tygodnie (16 : ½ = 32) 
i wyniesie w sumie 64 tygodnie.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął
dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający
okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:
� 32 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
� 34 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka,
� 29 tygodni – w przypadku gdy przysługiwało mu 9 tygodni urlopu na warunkach

urlopu macierzyńskiego.

Uwaga!

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za
zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

8. Urlop wy cho waw czy

Pra cow nik za trud nio ny co naj mniej 6 mie się cy (cho dzi o tzw. ogól ny staż pra cy, a nie
okres za trud nie nia u da ne go pra co daw cy) ma pra wo do urlo pu wy cho waw cze go w ce lu
spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem. Wy miar urlo pu wy cho waw cze go wy no si
do 36 mie się cy. Urlop jest udzie la ny na okres nie dłu ższy niż do zakończenia roku
kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop mo że być wy ko rzy sta ny naj -
wy żej w 5 czę ściach. 

Je że li z po wo du sta nu zdro wia po twier dzo ne go orze cze niem o nie peł no spraw no ści lub
stop niu nie peł no spraw no ści dziec ko wy ma ga oso bi stej opie ki pra cow ni ka, można sko rzy -
stać z do dat ko we go urlo pu wy cho waw cze go w wy mia rze do 36 miesięcy, nie dłu żej jed nak
niż do ukoń cze nia przez dziec ko 18. ro ku ży cia.
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Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego
miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenieść
na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. 

Przykład:
Dziec ko wy cho wu ją obo je ro dzi ce. Mat ka dziec ka mo że sko rzy stać z urlo pu wy cho waw -

cze go w wy mia rze do 35 mie się cy. Po zo sta ły mie siąc na le ży do oj ca dziec ka. Pra cow nik nie
mu si sko rzy stać z urlo pu wy cho waw cze go, ale nie mo że też prze nieść te go upraw nie nia
na pra cow ni cę.

Uwaga!

Pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:
1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza

uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
4) dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Wnio sek na le ży zło żyć naj -
póź niej na 21 dni przed pla no wa nym ter mi nem roz po czę cia urlo pu. 

Przy kład:

Pra co daw ca w dniu 31 mar ca wy po wie dział pra cow ni cy umo wę o pra cę. Pra cow ni cę obo -
wią zu je 3-mie sięcz ny okres wy po wie dze nia, a więc umo wa o pra cę roz wią że się w dniu
30 czerw ca. W kwiet niu pra cow ni ca zło ży ła wnio sek o udziel nie urlo pu wy cho waw cze go od
30 kwiet nia do koń ca ro ku. W związ ku z roz wią za niem sto sun ku pra cy pra co daw ca po wi nien
udzie lić urlo pu wy cho waw cze go tyl ko do 30 czerw ca.

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie
dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 
36 miesięcy (lub 72 miesięcy w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

9. Uro dze nie dziec ka w trak cie urlo pu wy cho waw cze go

Pra cow ni ca, któ ra w okre sie urlo pu wy cho waw cze go uro dzi ko lej ne dziec ko, nie na by -
wa pra wa do urlo pu ma cie rzyń skie go. Na ro dzi ny dziec ka nie po wo du ją też au to ma tycz -
nie prze rwa nia urlo pu wy cho waw cze go. W ta kim przy pad ku pra cow ni ca na dal ko rzy sta
z urlo pu wy cho waw cze go, na to miast w związ ku z uro dze niem dziec ka przy słu gu je jej za -

Pra co daw ca nie mo że od mó wić udzie le nia urlo pu wy cho waw cze go. Je -
że li wnio sek zo sta nie zło żo ny po do ko na niu czyn no ści praw nej zmie rza ją -
cej do roz wią za nia umo wy o pra cę, pra co daw ca udzie la te go urlo pu na okres
nie dłu ższy niż do dnia roz wią za nia umo wy o pra cę.
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si łek ma cie rzyń ski za okres od po wia da ją cy okre so wi urlo pu ma cie rzyń skie go i urlo pu ro -
dzi ciel skie go.

10. Ochro na sto sun ku pra cy pra cow ni ka ko rzy sta ją ce go 
z urlo pu wy cho waw cze go

Od dnia zło że nia przez pra cow ni ka wnio sku o udzie le nie urlo pu wy cho waw cze go (nie
wcześniej jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu) do dnia za koń cze -
nia te go urlo pu, sto su nek pra cy pod le ga szcze gól nej ochro nie. W tym okre sie pra co daw ca
nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać umo wy o pra cę. Roz wią za nie przez pra co daw cę umo -
wy w tym cza sie jest do pusz czal ne tyl ko w dwóch przy pad kach:
� w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy, 
� gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze -

nia z wi ny pra cow ni ka.
Pra co daw ca mo że też wy po wie dzieć umo wę o pra cę pra cow ni ko wi, ko rzy sta ją ce mu

z urlo pu wy cho waw cze go w przy pad ku zwol nień gru po wych lub in dy wi du al nych prze pro -
wa dza nych na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach
roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków,
je że li urlop wy cho waw czy zo stał udzie lo ny na okres dłu ższy niż 3 mie sią ce. Usta wę sto su je
się wy łą cze nie do pra co daw ców, za trud nia ją cych co naj mniej 20 pra cow ni ków.

Po za koń cze niu urlo pu wy cho waw cze go, pra co daw ca ma obo wią zek do pu ścić pra cow -
ni ka do pra cy na do tych cza so wym sta no wi sku, a je że li nie jest to mo żli we, na in nym sta no -
wi sku, rów no rzęd nym lub od po wia da ją cym kwa li fi ka cjom za wo do wym pra cow ni ka, za
wy na gro dze niem nie ni ższym niż przy słu gu ją ce na do tych cza so wym sta no wi sku w mo men -
cie po wro tu do pra cy.

11. Ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy przez pra cow ni ka upraw nio -
ne go do urlo pu wy cho waw cze go

Pra cow nik upraw nio ny do urlo pu wy cho waw cze go mo że zło żyć pra co daw cy wnio sek
o ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy w okre sie, kie dy mógł by ko rzy stać z tego urlopu, jed nak
nie wię cej niż do ½ eta tu. Pra co daw ca jest obo wią za ny uwzględ nić wnio sek pra cow ni ka. 

Pra cow nik po wi nien zło żyć wnio sek o ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy na 21  dni
przed roz po czę ciem wy ko ny wa nia pra cy w ob ni żo nym wy mia rze cza su pra cy. W ra zie nie -
za cho wa nia te go ter mi nu, pra co daw ca ma obo wią zek ob ni żyć wy miar cza su pra cy nie póź -
niej, niż z dniem upły wu 21 dni od dnia zło że nia wnio sku.

We wnio sku pra cow nik po wi nien wska zać:
� okres, w ja kim pla nu je sko rzy stać z pra cy w ni ższym wy mia rze cza sy pra cy (nie dłu -

ższy niż okres, w któ rym mógł by ko rzy stać z urlo pu wy cho waw cze go), 
� wy miar ob ni żo ne go cza su pra cy. 
Od dnia zło że nia wnio sku o ob ni że nie wy mia ru cza su pra cy (nie wcześniej jednak niż na

21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy), do dnia po wro -
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tu do pra cy na po przed nich wa run kach, nie dłu żej jed nak niż przez łącz ny okres 12 mie się -
cy, pra cow nik pod le ga ochro nie przed wy po wie dze niem lub roz wią za niem sto sun ku pra cy.
Ozna cza to, że w tym okre sie pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć pra cow ni ko wi umo wy
o pra cę, ani roz wią zać jej bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia. Ochro na nie trwa jed nak
przez ca ły okres, w ja kim pra cow nik ko rzy sta z pra cy w ob ni żo nym wy mia rze, lecz przez okres
nie dłu ższy niż 12 mie się cy. 

Przy kład:

Pra cow nik za trud nio ny na pe łen etat skła da wnio sek o ob ni że nie je go wy mia ru cza su
pra cy do ½ eta tu od 1 stycz nia 2017 r. do 31 grud nia 2018 r. Mi mo że za mie rza pra co wać
w ni ższym wy mia rze cza su pra cy przez okres 2 lat, to ochro ną przed wy po wie dze niem lub
roz wią za niem sto sun ku pra cy bę dzie ob ję ty tyl ko przez okres 12 mie się cy, li cząc od dnia 
zło że nia wnio sku.

Ochro na przed wy po wie dze niem umo wy o pra cę do ty czy rów nież zmia ny wa run ków
pra cy i pła cy w dro dze wy po wie dze nia zmie nia ją ce go.

Ochro na nie obo wią zu je:

� w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy, 

� gdy za cho dzą przy czy ny, uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie -
dze nia z wi ny pra cow ni ka,

� w przy pad ku zwol nień gru po wych lub in dy wi du al nych prze pro wa dza nych na pod sta -
wie prze pi sów usta wy z dnia 13 mar ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia
z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków, z tym że
wy po wie dze nie umo wy o pra cę pra cow ni ko wi, któ ry ko rzy sta z upraw nie nia do ob ni -
że nia wy mia ru cza su pra cy, w ra mach zwol nień in dy wi du al nych, bę dzie możli we
pod wa run kiem nie zgło sze nia sprze ci wu przez za kła do wą or ga ni za cję związko wą w ter -
mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia za wia do mie nia o za mie rzo nym wy po wie dze niu.

12. Prze rwy na kar mie nie
Pra cow ni ca kar mią ca dziec ko pier sią ma pra wo do dwóch pół go dzin nych przerw w pra -

cy wli cza nych do cza su pra cy. Gdy pra cow ni ca kar mi wię cej niż jed no dziec ko, ma pra wo
do dwóch przerw w pra cy trwa ją cych po 45 mi nut ka żda. Prze rwy na kar mie nie mo gą być
na wnio sek pra cow ni cy udzie la ne łącz nie. Je że li czas pra cy pra cow ni cy nie prze kra cza 6 go -
dzin dzien nie, przy słu gu je jej jed na prze rwa na kar mie nie. Pra cow ni cy, za trud nio nej przez
czas krót szy niż 4 go dzi ny dzien nie, prze rwy na kar mie nie nie przy słu gu ją.

Prze rwy na kar mie nie przy słu gu ją przez ca ły czas, kie dy pra cow ni ca kar mi dziec ko pier -
sią. Na żą da nie pra co daw cy, pra cow ni ca po win na udo ku men to wać ten fakt od po wied nim
za świad cze niem le kar skim. Za czas przerw pra cow ni ca za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia
ob li cza ne go, jak wy na gro dze nie za urlop.

W prak ty ce naj czę ściej ko rzy sta nie z przerw na kar mie nie po le ga na skró ce niu do bo we -
go wy mia ru cza su pra cy pra cow ni cy, dzię ki cze mu pra cow ni ca mo że za koń czyć pra cę wcze -
śniej al bo roz po cząć ją od po wied nio póź niej.

100
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13. Zwol nie nie na dziec ko w wie ku do 14 lat

Pra cow ni ko wi wy cho wu ją ce mu co naj mniej jed no dziec ko w wie ku do 14 lat przy słu gu -
je w cią gu ro ku ka len da rzo we go zwol nie nie od pra cy w wy mia rze 16 godzin albo 2 dni, z za -
cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia. Zwol nie nie przy słu gu je pra cow ni kom wy cho wu ją cym
wła sne dzie ci, ale rów nież dzie ci współ ma łżon ka, dzie ci przy spo so bio ne lub wzię te na wy -
cho wa nie.

Z pra wa do zwol nie nia mo że sko rzy stać ka żde z ro dzi ców (opie ku nów) dziec ka, jed na -
kże w sy tu acji gdy obo je są za trud nie ni, ze zwolnienia mo że sko rzy stać tyl ko jed no z nich.
O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik
w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku
kalendarzowym.

Uwaga!

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrud-
nionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się 
w górę do pełnej godziny. 

Przykład:
Pracownik zatrudniony na ½ etatu, który zdecyduje się korzystać ze zwolnienia 

w godzinach, a nie dniach, będzie miał prawo do 8 godzin zwolnienia (1/2 z 16). 
Niewykorzystane dni lub godziny zwolnienia nie przechodzą na następny rok.

Pra cow nik mo że sko rzy stać ze zwol nie nia na dziec ko rów nież wte dy, gdy dru gi ro -
dzic (opie kun) dziec ka nie pra cu je lub prze by wa na urlo pie wy cho waw czym.

14. In ne upraw nie nia zwią za ne z wy cho wa niem dzie ci
Pra cow ni ka opie ku ją ce go się dziec kiem do ukoń cze nia przez nie 4. ro ku ży cia nie wol no

bez je go zgo dy: 
� za trud niać w go dzi nach nad licz bo wych,

� w sys te mie prze ry wa ne go cza su pra cy

� w po rze noc nej, 
� de le go wać po za sta łe miej sce pra cy.

Je że li obo je ro dzi ce lub opie ku no wie dziec ka są za trud nie ni, z upraw nie nia te go
mo że ko rzy stać jed no z nich.
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VIII.
BEZ PIEC ZEŃ STWO I HI GIE NA PRA CY

1. Pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw cy

Pra co daw ca jest obo wią za ny chro nić zdro wie i ży cie pra cow ni ków przez za pew nie nie
bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć
na uki i tech ni ki. W szcze gól no ści obo wiąz kiem pra co daw cy jest:
� or ga ni zo wać pra cę w spo sób za pew nia ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy,
� za pew niać prze strze ga nie w za kła dzie pra cy prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa

i hi gie ny pra cy, wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień w tym za kre sie oraz kon tro -
lo wać wy ko na nie tych po le ceń,

� re ago wać na po trze by w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
do sto so wy wać środ ki po dej mo wa ne w ce lu do sko na le nia, ist nie ją ce go po zio mu
ochro ny zdro wia i ży cia pra cow ni ków, bio rąc pod uwa gę zmie nia ją ce się wa run ki 
wy ko ny wa nia pra cy,

� za pew nić roz wój spój nej po li ty ki za po bie ga ją cej wy pad kom przy pra cy i cho ro bom
za wo do wym, uwzględ nia ją cej za gad nie nia tech nicz ne, or ga ni za cję pra cy, wa run ki
pra cy, sto sun ki spo łecz ne oraz wpływ czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

� uwzględ niać ochro nę zdro wia mło do cia nych, pra cow nic w cią ży lub kar mią cych dziec -
ko pier sią oraz pra cow ni ków nie peł no spraw nych w ra mach po dej mo wa nych dzia łań
pro fi lak tycz nych,

� za pew niać wy ko na nie na ka zów, wy stą pień, de cy zji i za rzą dzeń wy da wa nych przez 
or ga ny nad zo ru nad wa run ka mi pra cy,

� za pew niać wy ko na nie za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy.

Po nad to pra co daw ca jest obo wią za ny prze ka zy wać pra cow ni kom in for ma cje o:

� za gro że niach dla zdro wia i ży cia wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy, na po szcze gól nych
sta no wi skach pra cy i przy wy ko ny wa nych pra cach, w tym o za sa dach po stę po wa nia
w przy pad ku awa rii i in nych sy tu acji za gra ża ją cych zdro wiu i ży ciu pra cow ni ków,

� dzia ła niach ochron nych i za po bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy eli mi no wa nia lub
ogra ni cze nia za gro żeń, o któ rych mo wa w pkt 1,

� pra cow ni kach wy zna czo nych do:
– udzie la nia pierw szej po mo cy,
– wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków.

Ogól nie obo wią zu ją ce prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła dach pra cy,
w szcze gól no ści do ty czą ce: obiek tów bu dow la nych, po miesz czeń pra cy i te re nu za kła dów
pra cy, pro ce sów pra cy oraz po miesz czeń i urzą dzeń hi gie nicz no -sa ni tar nych okre śla roz po -
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rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych
prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

2. Oce na ry zy ka za wo do we go

Pra co daw ca ma obo wią zek:
� oce niać i do ku men to wać ry zy ko za wo do we zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą oraz sto -

so wać nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko,
� in for mo wać pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym, któ re wią że się z wy ko ny wa ną 

pra cą oraz o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi.

In for ma cja o ry zy ku za wo do wym po win na być prze ka zy wa na pra cow ni kom, za rów no
w chwi li pod ję cia pra cy na da nym sta no wi sku, jak też przy ka żdej zmia nie wa run ków pra cy,
wpły wa ją cej na zwięk sze nie lub zmniej sze nie ry zy ka za wo do we go.

Oce na ry zy ka za wo do we go po win na po le gać na:
� zi den ty fi ko wa niu za gro żeń wy stę pu ją cych na da nym sta no wi sku pra cy, 
� osza co wa niu ry zy ka, tj. praw do po do bień stwa wy stą pie nia wy pad ków i cho rób, bę -

dą cych skut kiem stwier dzo nych za gro żeń oraz ich mo żli wych na stępstw,
� okre śle niu dzia łań eli mi nu ją cych lub ogra ni cza ją cych ry zy ko za wo do we,
� udo ku men to wa niu wy ni ków oce ny ry zy ka za wo do we go.

Do ku ment, po twier dza ją cy do ko na nie oce ny ry zy ka za wo do we go, po wi nien za wie rać
w szcze gól no ści:
� opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:

– sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma te ria łów,
– wy ko ny wa nych za dań,
– wy stę pu ją cych na sta no wi sku nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią żli wych czyn ni -

ków śro do wi ska pra cy,
– sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
– osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku;

� wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla ka żde go z czyn ni ków śro do -
wi ska pra cy oraz nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko;

� da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz da ne oso by do ko nu ją cej oce ny.

Pod po ję ciem ry zy ka za wo do we go ro zu mie się praw do po do bień stwo 
wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą, po -
wo du ją cych stra ty, w szcze gól no ści wy stą pie nia u pra cow ni ków nie ko rzyst -
nych skut ków zdro wot nych w wy ni ku za gro żeń za wo do wych, wy stę pu -
ją cych w śro do wi sku pra cy lub spo so bu wy ko ny wa nia pra cy.
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3. Pro fi lak tycz na opie ka zdro wot na nad pra cow ni ka mi

Pra cow ni cy w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą pod le ga ją wstęp nym, okre so wym i kon tro -
l nym ba da niom le kar skim. W ce lu za pew nie nia pra cow ni kom opie ki zdro wot nej, pra co dawca
obo wią za ny jest za wrzeć umo wę z za kła dem opie ki zdro wot nej lub le ka rzem pro wa dzą cym
prak ty kę le kar ską.

Wstęp nym ba da niom le kar skim pod le ga ją:
� oso by przyj mo wa ne do pra cy,
� pra cow ni cy mło do cia ni prze no sze ni na in ne sta no wi ska pra cy i in ni pra cow ni cy prze -

no sze ni na sta no wi ska pra cy, na któ rych wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia
lub wa run ki ucią żli we.

Obowiązek przeprowadzenia badań wstępnych nie dotyczy osób:
� przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo

stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

� przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią
pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy
w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca
stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku
pracy; dotyczy to również osób przyjmowanych do pracy, które pozostają jednocześnie
w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych zawsze
podlegają badaniom wstępnym.

Wszy scy pra cow ni cy pod le ga ją okre so wym ba da niom le kar skim. Czę sto tli wość prze pro -
wa dza nia ba dań okre so wych okre śla ją prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia i Opie ki
Spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni -
ków za kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich
wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych w ko dek sie pra cy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Pra co -
daw ca za trud nia ją cy pra cow ni ków w wa run kach na ra że nia na dzia ła nie sub stan cji i czyn ni -
ków ra ko twór czych lub py łów zwłók nia ją cych jest obo wią za ny za pew nić tym pra cow ni kom
okre so we ba da nia le kar skie ta kże:
� po za prze sta niu pra cy w kon tak cie z ty mi sub stan cja mi, czyn ni ka mi lub py ła mi,
� po roz wią za niu sto sun ku pra cy, je że li za in te re so wa na oso ba zgło si wnio sek o ob ję cie

ta ki mi ba da nia mi.
W przy pad ku nie zdol no ści do pra cy, trwa ją cej dłu żej niż 30 dni, spo wo do wa nej cho ro -

bą, pra cow nik pod le ga po nad to kon tro l nym ba da niom le kar skim w ce lu usta le nia zdol no -
ści do wy ko ny wa nia pra cy na do tych cza so wym sta no wi sku.

Okre so we i kon tro l ne ba da nia le kar skie prze pro wa dza się w mia rę mo żli wo ści w go dzi -
nach pra cy. Za czas nie wy ko ny wa nia pra cy w związ ku z prze pro wa dza ny mi ba da nia mi pra -
cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia.
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Ba da nia le kar skie pra cow ni ków prze pro wa dza się na pod sta wie skie ro wa nia wy da ne go
przez pra co daw cę i na je go koszt. Po prze pro wa dze niu ba da nia le karz wy da je orze cze nie,
stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań zdro wot nych do pra cy na okre ślo nym sta no wi sku pra -
cy lub ist nie nie ta kich prze ciw wska zań. 

Uwa ga!

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Orze cze nia po win ny
być prze cho wy wa ne w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.

W ra zie stwier dze nia u pra cow ni ka ob ja wów, wska zu ją cych na po wsta wa nie cho ro by za -
wo do wej, pra co daw ca jest obo wią za ny, na pod sta wie orze cze nia le kar skie go, w ter mi nie
i na czas okre ślo ny w tym orze cze niu, prze nieść pra cow ni ka do in nej pra cy niena ra ża ją cej
go na dzia ła nie czyn ni ka, któ ry wy wo łał te ob ja wy. Je że li prze nie sie nie do in nej pra cy po wo -
du je ob ni że nie wy na gro dze nia, pra cow ni ko wi przy słu gu je do da tek wy rów naw czy przez
okres nieprze kra cza ją cy 6 mie się cy.

Je że li pra cow nik stał się nie zdol ny do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy wsku tek wy -
pad ku przy pra cy lub cho ro by za wo do wej i nie zo stał uzna ny za nie zdol ne go do pra cy w ro -
zu mie niu prze pi sów o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych,
pra co daw ca, na pod sta wie orze cze nia le kar skie go, ma obo wią zek prze nieść pra cow ni ka
do in nej pra cy, od po wied niej ze wzglę du na stan zdro wia pra cow ni ka.

4. Wy pad ki przy pra cy

W ra zie wy pad ku przy pra cy, pra co daw ca jest obo wią za ny pod jąć nie zbęd ne dzia ła nia
eli mi nu ją ce lub ogra ni cza ją ce za gro że nie, za pew nić udzie le nie pierw szej po mo cy oso bom
po szko do wa nym i usta lić w prze wi dzia nym try bie oko licz no ści i przy czyny wy pad ku oraz za -
sto so wać od po wied nie środ ki za po bie ga ją ce po dob nym wy pad kom.

Za wy pa dek przy pra cy uwa ża się na głe zda rze nie wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, po -
wo du ją ce uraz lub śmierć, któ re na stą pi ło w związ ku z pra cą:
� pod czas lub w związ ku z wy ko ny wa niem przez pra cow ni ka zwy kłych czyn no ści lub

po le ceń prze ło żo nych;
� pod czas lub w związ ku z wy ko ny wa niem przez pra cow ni ka czyn no ści na rzecz pra -

co daw cy, na wet bez po le ce nia;
� w cza sie po zo sta wa nia pra cow ni ka w dys po zy cji pra co daw cy w dro dze mię dzy sie -

dzi bą pra co daw cy a miej scem wy ko ny wa nia obo wiąz ku, wy ni ka ją ce go ze sto sun ku
pra cy.

Pra co daw ca jest obo wią za ny nie zwłocz nie za wia do mić wła ści we go okrę go we go in spek -
to ra pra cy i pro ku ra to ra o śmier tel nym, cię żkim lub zbio ro wym wy pad ku przy pra cy oraz
o ka żdym in nym wy pad ku, któ ry wy wo łał wy mie nio ne skut ki, ma ją cym zwią zek z pra cą, 
je że li mo że być uzna ny za wy pa dek przy pra cy.
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Za śmier tel ny wy pa dek przy pra cy uwa ża się wy pa dek, w wy ni ku któ re go na stą pi ła
śmierć w okre sie nie prze kra cza ją cym 6 mie się cy od dnia wy pad ku.

Za cię żki wy pa dek przy pra cy uwa ża się wy pa dek, w wy ni ku któ re go na stą pi ło cię żkie
uszko dze nie cia ła, ta kie jak: 
� utra ta wzro ku, słu chu, mo wy, zdol no ści roz rod czej, 
� in ne uszko dze nie cia ła al bo roz strój zdro wia, na ru sza ją ce pod sta wo we funk cje or ga -

ni zmu, 
� cho ro ba nie ule czal na lub za gra ża ją ca ży ciu, 
� trwa ła cho ro ba psy chicz na, 
� cał ko wi ta lub czę ścio wa nie zdol ność do pra cy w za wo dzie, 
� trwa łe, istot ne ze szpe ce nie lub znie kształ ce nie cia ła.

Za zbio ro wy wy pa dek przy pra cy uwa ża się wy pa dek, któ re mu w wy ni ku te go sa me go
zda rze nia ule gły co naj mniej dwie oso by.

Oko licz no ści i przy czy ny wy pad ku usta la po wo ły wa ny przez pra co daw cę ze spół po wy -
pad ko wy. Je go obo wiąz kiem jest spo rzą dze nie pro to ko łu po wy pad ko we go, nie póź niej niż
w ter mi nie 14 dni od dnia uzy ska nia za wia do mie nia o wy pad ku. Ze spół po wy pad ko wy jest
obo wią za ny za po znać po szko do wa ne go z tre ścią pro to ko łu po wy pad ko we go przed je go
za twier dze niem przez pra co daw cę. Po szko do wa ny ma pra wo zgło sze nia uwag i za strze żeń
do usta leń za war tych w pro to ko le po wy pad ko wym. Za twier dzo ny pro to kół po wy pad ko wy
pra co daw ca nie zwłocz nie do rę cza po szko do wa ne mu pra cow ni ko wi, a w ra zie wy pad ku
śmier tel ne go – człon kom ro dzi ny zmar łe go pra cow ni ka. Pro to kół po wy pad ko wy do ty czą -
cy wy pad ków śmier tel nych, cię żkich i zbio ro wych pra co daw ca nie zwłocz nie do rę cza wła -
ści we mu in spek to ro wi pra cy. 

Na pra co daw cy cią ży obo wią zek pro wa dze nia re je stru wy pad ków przy pra cy.

5. Cho ro by za wo do we

Pra co daw ca jest obo wią za ny nie zwłocz nie zgło sić wła ści we mu pań stwo we mu in spek -
to ro wi sa ni tar ne mu i wła ści we mu okrę go we mu in spek to ro wi pra cy ka żdy przy pa dek po dej -
rze nia cho ro by za wo do wej. 

W ra zie roz po zna nia u pra cow ni ka cho ro by za wo do wej, pra co daw ca jest obo wią za ny:
� usta lić przy czy ny po wsta nia cho ro by za wo do wej oraz cha rak ter i roz miar za gro że nia

tą cho ro bą, dzia ła jąc w po ro zu mie niu z wła ści wym pań stwo wym in spek to rem sa ni -
tar nym,

� przy stą pić nie zwłocz nie do usu nię cia czyn ni ków po wo du ją cych po wsta nie cho ro by
za wo do wej i za sto so wać in ne nie zbęd ne środ ki za po bie gaw cze,

� za pew nić re ali za cję za le ceń le kar skich.

Za cho ro bę za wo do wą uwa ża się cho ro bę, wy mie nio ną w wy ka zie cho rób za wo do -
wych, je że li w wy ni ku oce ny wa run ków pra cy mo żna stwier dzić bez spor nie lub z wy so kim
praw do po do bień stwem, że zo sta ła ona spo wo do wa na dzia ła niem czyn ni ków szko dli wych
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dla zdro wia wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy al bo w związ ku ze spo so bem wy ko ny wa -
nia pra cy. Wy kaz cho rób za wo do wych sta no wi za łącz nik do roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 30 czerw ca 2009 r. w spra wie cho rób za wo do wych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1367).

Pra co daw ca jest obo wią za ny pro wa dzić re jestr obej mu ją cy przy pad ki stwier dzo -
nych cho rób za wo do wych i po dej rzeń o ta kie cho ro by.

6. Szko le nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

Pra co daw cy nie wol no do pu ścić pra cow ni ka do pra cy, do któ rej wy ko ny wa nia nie po -
sia da on wy ma ga nych kwa li fi ka cji lub po trzeb nych umie jęt no ści, a ta kże do sta tecz nej zna -
jo mo ści prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

W związ ku z po wy ższym na pra co daw cy cią ży obo wią zek szko le nia pra cow ni ków w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Szko le nia te dzie lą się na:
� szko le nia wstęp ne, prze pro wa dza ne przed do pusz cze niem pra cow ni ka do pra cy,
� szko le nia okre so we.

Pra co daw ca nie mu si prze pro wa dzać ko lej ne go szko le nia wstęp ne go z za kre su bhp,
w przy pad ku, gdy pra cow nik kon ty nu uje za trud nie nie na tym sa mym sta no wi sku pra cy, któ -
re zaj mo wał u da ne go pra co daw cy bez po śred nio przed na wią za niem z tym pra co daw cą ko -
lej nej umo wy o pra cę.

W ra mach szko le nia wstęp ne go wy ró żnia my:
� szko le nie wstęp ne ogól ne, zwa ne in struk ta żem ogól nym,
� szko le nie wstęp ne na sta no wi sku pra cy, zwa ne in struk ta żem sta no wi sko wym.

In struk taż ogól ny od by wa ją wszy scy no wo za trud nie ni pra cow ni cy. Ma na ce lu za pew -
nie nie uczest ni kom szko le nia za po zna nie się z pod sta wo wy mi prze pi sa mi bhp, a ta kże z za -
sa da mi udzie la nia pierw szej po mo cy w ra zie wy pad ku.

In struk taż sta no wi sko wy do ty czy tyl ko pra cow ni ków za trud nio nych na okre ślo nych
sta no wi skach pra cy (m.in. na sta no wi sku ro bot ni czym). Ma na ce lu za po zna nie uczest ni ków
szko le nia z czyn ni ka mi śro do wi ska pra cy, wy stę pu ją cy mi na ich sta no wi skach pra cy i ry zy -
kiem za wo do wym zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą, spo so ba mi ochro ny przed za gro że nia -
mi oraz me to da mi bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy na tych sta no wi skach.

Fakt od by cia wstęp ne go szko le nia w za kre sie bhp pra cow nik po twier dza na pi śmie w kar -
cie szko le nia wstęp ne go, któ rą prze cho wu je się w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.

Szko le nie okre so we ma na ce lu ak tu ali za cję i ugrun to wa nie wie dzy i umie jęt no ści w dzie -
dzi nie bhp oraz za zna jo mie nie uczest ni ków szko le nia z no wy mi roz wią za nia mi tech nicz no -
-or ga ni za cyj ny mi w tym za kre sie. Szko le nie to od by wa ją m.in. oso by bę dą ce pra co daw ca mi
oraz pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro bot ni czych.

Szko le nia z za kre su bhp mo gą być or ga ni zo wa ne i pro wa dzo ne przez pra co daw ców lub
na ich zle ce nie, przez jed nost ki or ga ni za cyj ne upraw nio ne do pro wa dze nia dzia łal no ści szko -
le nio wej, pro wa dzą ce dzia łal ność szko le nio wą w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Szko le nia wstęp ne i okre so we pra cow ni ków od by wa ją się w cza sie pra cy i na koszt pra -
co daw cy. Za czas szko le nia pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia. 

PrawoPracyInformator-wyd12  07.06.2018  15:35  Strona 107



IX.
WY KROC ZE NIA PRZE CIW KO PRA WOM 
PRA COW NI KA

Na ru sze nie nie któ rych z obo wiąz ków przed sta wio nych w ni niej szym opra co wa niu mo -
że sta no wić wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka określone w przepisach Kodeksu
pracy. W szcze gól no ści czy nem ta kim bę dzie:
� za war cie umo wy cy wil no praw nej w wa run kach, w któ rych zgod nie z art. 22 § 1 kp 

po win na być za war ta umo wa o pra cę,

� nie po twier dze nie na pi śmie za war tej z pra cow ni kiem umo wy o pra cę przed do-
puszczeniem go do pracy,

� wy po wie dze nie lub roz wią za nie z pra cow ni kiem sto sun ku pra cy bez wy po wie dze nia,
na ru sza ją ce w spo sób ra żą cy prze pi sy pra wa pra cy,

� sto so wa nie wo bec pra cow ni ków in nych kar niż prze wi dzia ne w prze pi sach pra wa pra -
cy o od po wie dzial no ści po rząd ko wej pra cow ni ków,

� na ru sza nie prze pi sów o cza sie pra cy lub prze pi sów o upraw nie niach pra cow ni ków
zwią za nych z ro dzi ciel stwem,

� nie pro wa dze nie do ku men ta cji w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem pra cy oraz akt
oso bo wych pra cow ni ków,

� nie wy pła ca nie w usta lo nym ter mi nie wy na gro dze nia za pra cę lub in ne go świad cze -
nia, przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi al bo upraw nio ne mu do te go świad cze nia człon -
ko wi ro dzi ny pra cow ni ka, bez pod staw ne ob ni ża nie wy so ko ści te go wy na gro dze nia
lub świad cze nia al bo do ko ny wa nie bez pod staw nych po trą ceń,

� nie udzie la nie przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go lub bez pod -
staw ne ob ni ża nie wy mia ru te go urlo pu,

� nie wy da nie pra cow ni ko wi świa dec twa pra cy,

� nie prze strze ga nie prze pi sów lub za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Orze ka nie w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka na le ży do wła ści -
wo ści są dów re jo no wych. Pod sta wą wsz czę cia po stę po wa nia jest wnio sek o uka ra nie. Spo -
rzą dza go in spek tor pra cy, któ ry wy stę pu je w cha rak te rze oska rży cie la pu blicz ne go. Wo bec
win ne go wy kro cze nia sąd mo że orzec ka rę grzyw ny w wy so ko ści od 1 000 zł do 30 000 zł.
In spek tor pra cy mo że też po prze stać na uka ra niu spraw cy wy kro cze nia man da tem kar nym
w wy so ko ści do 2 000 zł. Je że li jed nak uka ra ny, co naj mniej dwu krot nie za wy kro cze nie prze -
ciw ko pra wom pra cow ni ka okre ślo ne w Ko dek sie pra cy, po peł nia w cią gu dwóch lat od dnia
ostat nie go uka ra nia ta kie wy kro cze nie, in spek tor pra cy mo że w po stę po wa niu man da to -
wym na ło żyć grzyw nę w wy so ko ści do 5 000 zł. 
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