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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie 

Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków 

przekazanych przez Powiat Świebodziński na podstawie umowy 

o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej 

w powiecie świebodzińskim w 2020 r.” 

 

Publikacja jest elementem działań z zakresu edukacji prawnej 

realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy 

z Powiatem Świebodzińskim, zmierzających do zwiększenia           

świadomości prawnej społeczeństwa. Publikacja stanowi realizację 

zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ). 
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Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców zostały 

określone w ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

(Dz.U.2020.1320 t.j.). 

 

Stosunek pracy 

Stosunek pracy został uregulowany w Kodeksie pracy. Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy  

i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika 

za wynagrodzeniem. Zatrudnienie takie jest zatrudnieniem na 

podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej 

przez strony umowy. 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową 

cywilnoprawną przy zachowaniu powyżej wskazanych 

warunków wykonywania pracy. 

 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat, jednakże 

przy spełnieniu określonych warunków pracownikiem może być 

również osoba, która nie ukończyła 18 lat. Osoba ograniczona w 

zdolności do czynności prawnych może bez zgody 

przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz 

dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. 

Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, 

przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego 

może stosunek pracy rozwiązać. 

 

 

Podstawowe pojęcia 

prawa pracy 
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Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 

osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają 

one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką 

organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna 

wyznaczona do tego osoba. 

 

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują 

przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie 

nieuregulowanym tymi przepisami. Przykładem takich przepisów 

szczególnych jest ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 

21 listopada 2008 r. (Dz.U.2019.1282 t.j.). 

 

Źródła prawa pracy 

Prawem pracy – w rozumieniu Kodeksu pracy jest – są przepisy 

Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów 

wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników  

i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych 

pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 

regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy. 

 
 

Ważne! 

Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień 

zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być 

mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu 

pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 

Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być 

mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia 

układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. 
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Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych 

opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 

regulaminów oraz statutów określających prawa  

i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę 

równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 
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Umowę o pracę zawiera się: 

■ na okres próbny,  

■ na czas nieokreślony albo  

■ na czas określony. 

 

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, 

zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości 

jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju 

pracy. 

 

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym 

pracownikiem jest możliwe: 

■ jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania 

innego rodzaju pracy, 

■ 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. 

 

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. 

 

 

 

 

Umowa o pracę 
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Ważne! 

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 jest dłuższy niż 33 miesięcy lub jeżeli 

liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się,  

że pracownik, odpowiednio od dnia następującego  

po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej 

umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony  

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

 

 

Przepisu dotyczącego nie stosuje się do umów o pracę 

zawartych na czas określony: 

■ w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

■ w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym  

lub sezonowym, 

■ w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 

■ 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. 

Przepisów tych nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy 

o pracę do dnia porodu. 

 

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie 

jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono 

- w dniu zawarcia umowy. 
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Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej 

zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 

■ rodzaj pracy, 

■ miejsce wykonywania pracy, 

■ wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, 

ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 

■ wymiar czasu pracy, 

■ termin rozpoczęcia pracy. 

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze 

dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez 

okres kadencji lub w przypadku gdy pracodawca wskaże 

obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa 

się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie 

informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających 

zawarcie takiej umowy. 

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę 

nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca 

przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza 

pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju 

umowy oraz jej warunków. 

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 

■ obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie 

czasu pracy, 

■ częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 

■ wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego, 

■ obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę, 

■ układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 

 

 

 



 

 

11 

 

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu 

pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie 

wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania 

przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

 

Ważne! 

Poinformowanie pracownika o jego warunkach 

zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie 

odpowiednich przepisów prawa pracy. 

 

 

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego 

warunków zatrudnienia w zakresie obowiązującej pracownika 

dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat 

wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego 

pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej 

pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,  

o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także  

o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest 

objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca 

od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy 

rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem 

tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. 

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. 

 

Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na 

obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na 

okres przekraczający 1 miesiąc powinna dodatkowo określać: 

■ czas wykonywania pracy za granicą, 

■ walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi 

wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą. 
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Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo 

informuje pracownika na piśmie o: 

■ świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do 

pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów 

przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania, 

■ warunkach powrotu pracownika do kraju. 

 

Pracodawca niezwłocznie informuje pracownika na piśmie  

o zmianie jego warunków zatrudnienia, nie później jednak niż  

w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian,  

a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić 

przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia 

rozwiązania umowy. Poinformowanie pracownika o zmianie jego 

warunków zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie 

odpowiednich przepisów. 

 

Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej 

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może 

powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób 

mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką 

samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z 

uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu 

pracy pracownika. 

 

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek 

pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego 

w umowie o pracę. 
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Rozwiązanie umowy o pracę 

Umowa o pracę rozwiązuje się: 

■ na mocy porozumienia stron, 

■ przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem  

okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę  

za wypowiedzeniem), 

■ przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania  

okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę  

bez wypowiedzenia), 

■ z upływem czasu, na który była zawarta. 

 

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego 

okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za 

wypowiedzeniem. 

 

Ważne! 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień 

lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się 

odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. 

 

 

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 

umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę 

bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna 

uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę 

lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte 

pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do 

sądu pracy. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16789274_art(36)_1?pit=2020-08-16
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Rozwiązanie za wypowiedzeniem 

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za 

wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje  

z upływem okresu wypowiedzenia. 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny 

wynosi: 

■ 3 dni robocze - jeżeli okres próbny nie przekracza  

2 tygodni, 

■ 1 tydzień - jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 

■ 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest 

uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy  

i wynosi: 

■ 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej  

niż 6 miesięcy, 

■ 1 miesiąc  - jeżeli pracownik był zatrudniony  

co najmniej 6 miesięcy, 

■ 3 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony  

co najmniej 3 lata. 

 

Ważne! 

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres 

zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana 

pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy lub 

jego części na innego pracodawcę, a także w innych 

przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy 

pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy 

nawiązanych przez pracodawcę poprzednio 

zatrudniającego tego pracownika. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16789274_art(36)_1?pit=2020-08-16
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Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym  

z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony 

mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, gdy pracownik 

był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy - okres wypowiedzenia 

wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony 

co najmniej 6 miesięcy - 3 miesiące. 

 

Ważne! 

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę 

przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania 

umowy, ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania 

umowy o pracę. 

 

 

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych 

przyczyn niedotyczących pracowników  

 

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na 

czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas 

określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub 

likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących 

pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego 

wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim 

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w 

wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu 

wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, 

wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy 

do okresu zatrudnienia. 
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W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca 

może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do 

upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

 

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy 

o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi 

przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. Wymiar takiego zwolnienia wynosi: 

■ 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego  

i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 

■ 3 dni robocze - w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, 

także w przypadku jego skrócenia. 

 

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia  

na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację 

związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie 

umowy. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa,  

że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni 

od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy 

umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska 

organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią 

stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje 

decyzję w sprawie wypowiedzenia. 

 

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, 

któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie 

prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego 

nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do 

renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 
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Jednakże pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy 

takiemu pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne 

ze względu na: 

■ wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących 

ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy 

lub tej ich grupy, do której pracownik należy, 

■ stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do 

wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną 

przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej 

wykonywania. 

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie 

urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej 

nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze 

okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia. 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się 

odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków 

pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa 

się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie 

nowe warunki. 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych 

warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z 

upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik 

przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży 

oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, 

uważa się, że wyraził zgodę na te warunki, pismo pracodawcy 

wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać 

pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, 

pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć 

oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.  

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie 

jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona  
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w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia 

i odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

 

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego  

lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy  

o pracę przez pracodawcę 

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy  

o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym. 

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej  

na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy  

o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do 

żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, 

a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu 

pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo  

o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania 

pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub 

przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego 

żądania jest niemożliwe lub niecelowe, w takim przypadku sąd 

pracy orzeka o odszkodowaniu. 

Jeżeli uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy 

jest niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy - sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do 

pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez 

pracy - nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres 

wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. 
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Jeżeli umowę o pracę rozwiązano: 

■ z pracownikiem w wieku przedemerytalnym korzystającego 

z ochrony z tego tytułu, 

■ z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, 

■ z pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko  

lub pracownikiem - innym członkiem najbliższej rodziny  

w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego,  

■ gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu  

z mocy przepisu szczególnego. 

- wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez 

pracy, dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę  

o pracę  

 

Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia 

pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie 

zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że 

przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

pracownika. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy 

podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez 

wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać 

umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od 

przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie 

pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą  

z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę  

za wypowiedzeniem. 

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż 

wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu 

wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do 

czasu rozwiązania umowy. 

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny 

nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, 

pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

czas, do upływu którego umowa miała trwać.  
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Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas 

określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu 

takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie 

odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości 

wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, 

nie więcej jednak niż za 3 miesiące. 

 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do 

pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez 

pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania 

bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się 

za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę 

uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. 

Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do 

okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, 

odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie. 

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 

■ ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych 

obowiązków pracowniczych, 

■ popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy  

o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie 

go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest 

oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym 

wyrokiem, 

■ zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych 

do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od 

uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności  
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uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca podejmuje 

decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii 

reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, 

którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie 

umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania 

umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia: 

■ jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby 

trwa: 

− dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony 

u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 

− dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu 

wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia 

rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy 

pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co 

najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy 

została spowodowana wypadkiem przy pracy albo 

chorobą zawodową, 

■ w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika  

w pracy z innych przyczyn niż powyżej wymienione, 

trwającej dłużej niż 1 miesiąc. 

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może 

nastąpić: 

■ w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu 

sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania  

z tego tytułu zasiłku, 

■ w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na 

chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu 

wynagrodzenia i zasiłku. 
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Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może 

nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku  

z ustaniem przyczyny nieobecności. 

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić 

pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy  

o pracę bez wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy 

niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 

 

 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie 

stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie 

pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie 

wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej 

ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie także 

wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia 

podstawowych obowiązków wobec pracownika, w takim 

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie  

w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.  

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas 

określony odszkodowanie przysługuje w wysokości 

wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać,  

nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 

Takie rozwiązanie umowy o pracę pociąga za sobą skutki, jakie 

przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę 

za wypowiedzeniem. 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez 

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem 

przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
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Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego  

z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy  

o pracę bez wypowiedzenia 

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 

umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie  

o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo  

o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu 

orzeka sąd pracy. 

Odszkodowanie takie przysługuje w wysokości wynagrodzenia 

za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy  

o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje 

w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała 

trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia  

do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania  

bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż  

za 1 miesiąc. 

Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem korzystającym 

z ochrony przedemerytalnej albo z pracownicą w okresie ciąży 

lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały 

czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to także przypadku, gdy 

rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem - ojcem 

wychowującym dziecko lub pracownikiem - innym członkiem 

najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu 

macierzyńskiego, albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega 

ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. 

W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej 

na czas określony z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 

umów o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje 

wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego 

umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby 

niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu 

tego terminu. 
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Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie 

wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 

umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje 

wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje  

w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu 

wypowiedzenia. 

 

Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego 

rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez 

wypowiedzenia 

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika 

umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje 

roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd 

pracy. Odszkodowanie  w wysokości wynagrodzenia pracownika 

za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy  

o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje 

w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała 

trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 
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Wygaśnięcie umowy o pracę 

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie 

oraz w przepisach szczególnych.  

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa 

majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci 

pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby 

spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej  

w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te 

wchodzą do spadku. 

Umowy o pracę z pracownikami wygasają z dniem śmierci 

pracodawcy. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku: 

■ przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę, 

■ ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci 

pracodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.  

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją 

przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 

1495) - zwanej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym". 

 

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą 

śmierci pracodawcy, umowa o pracę z pracownikiem wygasa  

z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym 

dniem nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego 

pracodawcę. 

W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej 

grupie zawodowej zarządca sukcesyjny zatrudnia na 

poprzednich warunkach pracownika, którego umowa o pracę 

wygasła z powodu śmierci pracodawcy, jeżeli pracownik ten 

zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu miesiąca od dnia 

ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 
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Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z dniem śmierci 

pracodawcy umowy o pracę, przysługuje odszkodowanie  

w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 

 

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności 

pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, 

chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia 

umowę o pracę z winy pracownika. 

Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu 

tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie 

zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało 

umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik 

zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia 

się orzeczenia. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy 

postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo 

amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. 
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Stosunek pracy na podstawie powołania 

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania  

w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. 

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas 

nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych 

pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy 

nawiązuje się na okres objęty powołaniem. 

Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy 

szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na 

stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu. 

Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się w terminie 

określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony 

- w dniu doręczenia powołania, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej. Powołanie powinno być dokonane na piśmie. 

Jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu 

pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje 

go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten 

stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Rozwiązanie 

stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie 

przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę 

przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

Jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej,  

do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy 

dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem 

przepisów regulujących: 

■ tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę, 

 

 

 

 

 

Stosunek pracy na podstawie  

powołania, wyboru, mianowania 

oraz spółdzielczej umowy o pracę 
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■ rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części 

dotyczącej orzekania: 

− o bezskuteczności wypowiedzeń, 

− o przywracaniu do pracy. 

 

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być  

w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - 

odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy 

to również pracownika, który na podstawie przepisów 

szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. 

Odwołanie powinno być dokonane na piśmie. Stosunek pracy  

z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na 

zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba 

że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odwołanie jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie 

wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia  

w wysokości przysługującej przed odwołaniem. 

Na wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może 

zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, 

odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po 

upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez 

strony warunkach pracy i płacy. 

Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego 

okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa: 

■ dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony  

u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 

■ dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu 

wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia 

rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy 

pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co 

najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została 

spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą 

zawodową, 
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■ dłużej niż 1 miesiąc - w razie usprawiedliwionej 

nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn, 

■ w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 

- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może 

nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu 

sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania  

z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia 

pracownika ze względu na chorobę zakaźną, 

- organ, który pracownika powołał, może rozwiązać stosunek 

pracy bez wypowiedzenia. 

 

W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ 

odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę, 

odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy 

czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica 

ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed 

odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na 

podjęcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z 

upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego bieg 

rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie odwołania 

pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia 

prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Stosunek pracy na podstawie wyboru 

 

Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, 

jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy  

w charakterze pracownika. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje 

się z wygaśnięciem mandatu. 

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie 

bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który 

zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod 

względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli 

zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy 

z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie 

stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

pracownika. 

Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na 

urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia. 
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Stosunek pracy na podstawie mianowania 

 

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania  

w przypadkach określonych w odrębnych od Kodeksu pracy 

przepisach. Przykładem takiego stosunku pracy jest mianowanie 

nauczycieli. 
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Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 

 

Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem 

nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę. 

Spółdzielnia i członek spółdzielni mają obowiązek pozostawania 

ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi  

w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub 

pozostawania w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych 

praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa. 

Członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich 

kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości 

gospodarczych spółdzielni. 

Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje 

się przez spółdzielczą umowę o pracę. W razie nienawiązania 

stosunku pracy z winy spółdzielni, członek może dochodzić 

przez cały czas trwania członkostwa zawarcia spółdzielczej 

umowy o pracę. Niezależnie od tego może on, w ciągu roku od 

dnia powstania członkostwa, dochodzić odszkodowania według 

przepisów prawa cywilnego. 

 

Wynagrodzenie  

Za pracę w spółdzielni członek spółdzielni otrzymuje 

wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i 

udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału 

między członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. 

Wynagrodzenie bieżące członka i jego udział w nadwyżce 

bilansowej korzystają z ochrony, jaką prawo zapewnia 

wynagrodzeniu pracownika. 
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Wypowiedzenie, wygaśnięcie i rozwiązanie spółdzielczej 

umowy o pracę 

 

Wypowiedzenie członkowi spółdzielni warunków pracy lub płacy 

jest dopuszczalne w przypadku: 

■ gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi  

lub organizacyjnymi spółdzielni, a w szczególności 

wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, likwidacją 

działu pracy, w którym członek jest zatrudniony, likwidacją 

zajmowanego przez niego stanowiska pracy albo 

koniecznością zatrudnienia na danym stanowisku osoby  

o wyższych lub specjalnych kwalifikacjach, 

■ w razie utraty przez członka zdolności do wykonywania 

dotychczasowej pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarskim 

albo niezawinionej przez niego utraty uprawnień 

koniecznych do jej wykonywania. 

 

Zaproponowane członkowi nowe warunki pracy lub płacy powinny 

odpowiadać jego kwalifikacjom i możliwościom gospodarczym 

spółdzielni. 

W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu 

zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić 

równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio 

wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej 

umowy o pracę lub jej warunków. Uchwała walnego 

zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu 

pracy lub wszystkich członków wykonujących pracę tego 

samego rodzaju. 

 

Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkostwa 

oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują 

wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa. Rozwiązanie 

spółdzielczej umowy o pracę w czasie trwania członkostwa jest  
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niedopuszczalne, z wyjątkiem następujących wypadków: 

■ w przypadku zmniejszenia na podstawie uchwały rady 

spółdzielni stanu zatrudnienia podyktowanego 

gospodarczą koniecznością, 

■ w przypadku przyznania członkowi prawa do emerytury, 

■ w przypadku rozwiązania tej umowy na skutek 

nieuzasadnionej odmowy przyjęcia nowych warunków 

pracy lub płacy, a także rozwiązania jej na mocy 

porozumienia stron przy jednoczesnym wypowiedzeniu 

przez członka członkostwa. 

W czasie trwania członkostwa spółdzielnia może rozwiązać 

spółdzielczą umowę o pracę bez wypowiedzenia tylko  

z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy 

takie rozwiązanie umowy bez winy pracownika.  

 

W razie naruszenia przez spółdzielnię przepisów dotyczących 

rozwiązywania spółdzielczej umowy o pracę, członkowi 

spółdzielni służy roszczenie o orzeczenie bezskuteczności 

wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków,  

a jeżeli spółdzielcza umowa o pracę uległa już rozwiązaniu - 

roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. 

Członkowi spółdzielni, który podjął pracę w wyniku przywrócenia 

do pracy, przysługuje za czas pozostawania bez pracy,  

nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, wynagrodzenie obliczone  

na podstawie przeciętnego wynagrodzenia bieżącego z ostatnich 

3 miesięcy oraz odpowiedni udział w części nadwyżki 

bilansowej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka 

spółdzielni, który po wypowiedzeniu mu warunków pracy lub 

płacy z naruszeniem powyższych przepisów, przystąpił do pracy 

na warunkach określonych w tym wypowiedzeniu. 

 

Wypowiedzenie albo rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę, 

jak również wypowiedzenie warunków pracy lub płacy wymaga 

przewidzianego w Kodeksie pracy współdziałania z organami 

związku zawodowego, jeżeli związek taki działa w spółdzielni. 
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Oświadczenie spółdzielni o wypowiedzeniu spółdzielczej umowy 

o pracę, o rozwiązaniu tej umowy bez wypowiedzenia albo  

o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy powinno być 

złożone w formie pisemnej z podaniem przyczyny 

uzasadniającej wypowiedzenie albo rozwiązanie. 

Po ustaniu przyczyn, które uzasadniały wypowiedzenie albo 

rozwiązanie przez spółdzielnię spółdzielczej umowy o pracę bez 

wypowiedzenia w czasie trwania członkostwa, spółdzielnia  

i członek spółdzielni obowiązani są zawrzeć spółdzielczą umowę 

o pracę. W razie naruszenia przez spółdzielnię tego obowiązku, 

członkowi spółdzielni służy roszczenie o nawiązaniu 

spółdzielczej umowy o pracę o treści odpowiadającej aktualnym 

możliwościom gospodarczym spółdzielni. Członkowi, który podjął 

pracę, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez 

pracy, z tym że za podstawę obliczenia wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia przyjmuje się wynagrodzenie ustalone dla nowo 

podjętej pracy. 

 

Ważne! 

Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy  

o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze,  

a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. 
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Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 

dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. 

W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do 

wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. 

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący 

zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia,  

za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma 

obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość 

wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające 

wykonanej pracy. 

 

Ważne! 

W przypadku osoby, która zawodowo zajmuje się realizacją 

zleceń, jeżeli nie chce przyjąć zlecenia, winien niezwłocznie 

zawiadomić o tym dającego zlecenie. Taki sam obowiązek 

ciąży na osobie, która dającemu zlecenie oświadczyła 

gotowość załatwiania czynności danego rodzaju. 

 

 

Zasady realizacji zlecenia 

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego 

zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu 

wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego 

zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia,  

że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział  

o istniejącym stanie rzeczy. 

 

 

Umowa zlecenia 
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Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia 

osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju 

albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku 

takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie 

o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie 

zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej 

staranności w wyborze zastępcy. Zastępca odpowiedzialny jest 

za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. 

Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności 

swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich 

odpowiedzialność jest solidarna. 

W wypadku gdy przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie 

zlecenia innej osobie nie będąc do tego uprawniony, a rzecz 

należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu 

zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest 

odpowiedzialny także za utratę lub uszkodzenie przypadkowe, 

chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby 

sam zlecenie wykonywał. 

Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie 

potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu 

zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu 

sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu 

zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym. 

Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie 

rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych 

zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia 

powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe. 

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie 

wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, 

wraz z odsetkami ustawowymi. Powinien również zwolnić 

przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym 

celu zaciągnął w imieniu własnym. 

Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie 

powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej 

zaliczki. 
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W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się 

przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co 

innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. 

Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie,  

ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna. 

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia 

Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. 

Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które 

ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, w razie 

odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu 

zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie 

nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić 

szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym 

czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie 

nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest 

odpowiedzialny za szkodę. Nie można zrzec się z góry 

uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 

W braku odmiennych ustaleń zlecenie nie wygasa ani wskutek 

śmierci dającego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego 

zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie  

z umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, 

gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła 

wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki 

spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie 

nie będzie mógł zarządzić inaczej. 

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci 

przyjmującego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na 

korzyść przyjmującego zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział 

się o wygaśnięciu zlecenia. 
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Przedawnienie roszczeń związanych z umową zlecenia 

Z upływem 2 lat przedawniają się: 

■ roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności  

i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, 

które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa 

trudnią się czynnościami danego rodzaju, 

■ roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych osobom, które 

stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią 

się czynnościami danego rodzaju, 

■ roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania 

lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się 

zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym 

zakłady na ten cel przeznaczone. 
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Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 

do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 

wynagrodzenia. 

 

Wynagrodzenie 

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić 

przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie 

określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do 

jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony 

miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. 

Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości 

wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające 

uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom 

przyjmującego zamówienie. 

Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia 

planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie 

kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie 

właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub 

stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach 

kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej 

zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak 

należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą 

cen lub stawek. 

Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność 

przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu 

prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, 

przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyż- 
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szenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie 

planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on 

żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo 

zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć 

konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał 

prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 

Gdyby w wypadkach przewidzianych powyżej zaszła 

konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia 

kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, 

powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić 

przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego 

wynagrodzenia. 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak 

wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą 

stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

 

Wykonanie dzieła z materiałów dostarczonych przez 

zamawiającego 

Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, 

przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni 

oraz złożyć rachunek i zwrócić niezużytą część. 

Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się 

do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 

wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie 

zawiadomić o tym zamawiającego. 

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału 

na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.  
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Jeżeli dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek 

wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo 

wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący 

zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego 

wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 

zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub 

uszkodzenia dzieła. 

 

Ważne! 

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się  

z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece,  

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć  

w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania dzieła. 

 

 

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób 

wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać 

go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeżeli 

zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie 

odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej 

osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła. 

 

Ważne! 

Jeżeli dzieło będące rzeczą ruchomą zostało zamówione 

przez konsumenta, do takiej umowy stosuje się 

odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. 
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Wady dzieła 

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio 

przepisy o rękojmi przy sprzedaży.  

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, 

jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale 

dostarczonym przez zamawiającego. Jeżeli zamawiającemu 

udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji 

przy sprzedaży stosuje się odpowiednio. 

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo 

niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów 

je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących 

zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może 

odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu 

niewykonania dzieła. 

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie 

zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący 

zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin 

z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przyjmującemu zamówienie 

należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło 

ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało 

obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się 

z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. 

Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący 

zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może  

w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione 

wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może 

odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu 

niewykonania dzieła. 
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Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych 

przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek 

jego śmierci lub niezdolności do pracy. Jeżeli materiał był 

własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo 

wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy 

wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego 

spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał 

w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz 

odpowiedniej części wynagrodzenia. 

 

Przedawnienie roszczeń związanych z umową o dzieło 

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się  

z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie 

zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy 

miało być oddane. 
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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym  

do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,  

w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia  

i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, natomiast 

nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy w zakresie określonym 

w ustawie sprawuje Rada Ochrony Pracy. 

 

Organami Państwowej Inspekcji Pracy są: 

■ Główny Inspektor Pracy, 

■ okręgowi inspektorzy pracy, 

■ inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości 
terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. 

 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy w szczególności: 

■ nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, 

w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających 

ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych, 

■ kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 

wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania 

obowiązku: 
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− informowania powiatowych urzędów pracy przez 

bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności, 

− opłacania składek na Fundusz Pracy, 

− dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 

działalności, której prowadzenie jest uzależnione od 

uzyskania wpisu do tego rejestru, 

− prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami 

określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

− prowadzenia działalności przez podmioty, określonych 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1265, z późn. zm.), 

■ kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, 

■ kontrola spełniania przez wyroby wymagań, kontrola  

w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz 

kontrola w zakresie niezgodności formalnych  

w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do 

stosowania u pracodawców oraz prowadzenie 

postępowań w tych sprawach, 

■ kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych 

do użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych 

lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach, 

■ podejmowanie działań polegających na zapobieganiu  

i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy,  

a w szczególności: 

− badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

oraz kontrola stosowania środków zapobiegających 

tym wypadkom, 
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− analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola 

stosowania środków zapobiegających tym chorobom, 

− inicjowanie prac badawczych w dziedzinie 

przestrzegania prawa pracy, a w szczególności 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy 

w rolnictwie indywidualnym, 

− udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla 

życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie 

przestrzegania prawa pracy, 

− podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 

zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa 

pracy, 

■ współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie 

kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów  

o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska, 

■ kontrola: 

− przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 

2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

706) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie 

zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na 

zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte 

użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,  

− prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego 

użycia mikroorganizmów genetycznie 

zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych przeprowadzanego w zakładzie 

inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera 

informacje mające związek z bezpieczeństwem  

i higieną pracy, 
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■ kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace  

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

■ opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa 

pracy, 

■ prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby 

zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed 

sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, 

■ wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach 

wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 

dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia, 

■ wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 

czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2206), 

■ udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego 

przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin  

w zakresie: 

− dostępu do zatrudnienia, 

− warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności  

w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku 

utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego 

zatrudnienia, 

− dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

− zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 

do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów 

związków zawodowych i rad pracowników, 
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− dostępu do szkoleń, 

− dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

− dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia 

zawodowego dla dzieci pracowników, 

− pomocy udzielanej przez urzędy pracy, 

■ ściganie wykroczeń związanych z niedopełnieniem 

obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym 

planem kapitałowym oraz udział w postępowaniu  

w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze 

oskarżyciela publicznego, 

■ ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz 

udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego, 

■ kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości 

wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2177), 

■ kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 

2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  

w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w zakresie 

powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu 

wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności 

związanych z handlem w placówkach handlowych, 

■ kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy  

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (PPK), w szczególności: 

− obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK  

i umów o zarządzanie PPK, 

− dokonywania wpłat do PPK, 

■ wykonywanie innych zadań określonych w ustawie  

i przepisach szczególnych. 
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Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór  

i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy: 

■ osobom fizycznym wykonującym pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy oraz osobom wykonującym 

na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, 

niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca 

jest świadczona, 

■ przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez 

osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy,  

w ramach prac społecznie użytecznych, 

■ osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach 

poprawczych, wykonującym pracę, a także żołnierzom  

w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę 

zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych 

warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów  

i uczniów niebędących pracownikami. 

Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania  

w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania 

zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe  

w środowisku pracy. 

 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub 

przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy 

Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do: 

■ nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym 

terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

■ nakazania: wstrzymania prac lub działalności - gdy 

naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia  

lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących  
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te prace lub prowadzących działalność, skierowania  

do innych prac pracowników lub innych osób 

dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym 

przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych  

lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób 

dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, 

jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich 

kwalifikacji, nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

■ nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń  

w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, nakazy w tych 

sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu, 

■ zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia 

działalności w miejscach, w których stan warunków pracy 

stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi, nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

■ nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu 

pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na 

innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób 

wykonujących na własny rachunek działalność 

gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź 

działalności określonego rodzaju, 

■ nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności  

i przyczyn wypadku, 

■ nakazania wykonania badań i pomiarów czynników 

szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy  

w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju  

lub częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów  

lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy  

w szczególnych warunkach, 
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■ nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia 

za pracę, a także innego świadczenia przysługującego 

pracownikowi, nakazy w tych sprawach podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu, 

■ skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie 

stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione powyżej,  

w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia 

konsekwencji w stosunku do osób winnych, 

■ nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika  

w ewidencji pracowników wykonujących prace  

w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz do 

sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji, 

■ skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie 

wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej  

z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy,  

w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 

oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. 

Kontrole przeprowadzają inspektorzy pracy, działający  

w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów 

pracy. 

 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

■ pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także 

niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

organizacyjne - na rzecz których jest świadczona praca  
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przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na 

własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu 

na podstawę świadczenia tej pracy, 

■ podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, 

doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz 

pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

■ podmioty takie jak: Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji 

społecznej oraz kluby integracji społecznej, 

■ przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 

10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz w niektóre inne dni, 

■ pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP  

w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, 

■ przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz 

których w ramach prowadzonej przez te podmioty 

działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone 

usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego 

usługi - w zakresie wypłacania takim osobom 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 
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