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Mło dy Czy tel ni ku,

Od da je my w Two je rę ce pu bli ka cję Pra wo pra cy – pierwsze kroki.
Przy go to wa li śmy ją z my ślą o lu dziach wkra cza ją cych na ry nek pra cy,
ab sol wen tach szkół i oso bach uczą cych się za wo du.

Jak po win na być sfor mu ło wa na do bra umo wa o pra cę? Ja kie są
Two je upraw nie nia ja ko pra cow ni ka? Kie dy bę dzie moż na sko rzy stać
z urlo pu? Pra wo re gu lu je nie mal wszyst kie sy tu acje. Dla roz po czy na ją -
ce go pra cę za wo do wą zna le zie nie od po wie dzi na nur tu ją ce go py ta -
nia mo że jed nak nie być ła twe.

Bro szu ra skła da się z trzech czę ści. Pierw sza do ty czy za gad nień
zwią za nych ze sto sun kiem pra cy, znaj dziesz w niej naj bar dziej przy -
dat ne in for ma cje o umo wach o pra cę, wy na gro dze niach, cza sie pra cy
i urlo pach. Dru ga część przy bli ży Ci za sa dy za trud nia nia pra cow ni ków
mło do cia nych, a trze cia wska że róż ni ce mię dzy umo wą o pra cę a umo -
wa mi cy wil no praw ny mi.

A je śli oka że się, że ja kiś pro blem da lej nie jest do kład nie wy ja śnio -
ny? Wy daw ca bro szu ry, Pań stwo wa In spek cja Pra cy, za pra sza do od -
wie dze nia stro ny: www.pip.gov.pl. Wie le te ma tów za sy gna li zo wa nych
w bro szu rze omó wio nych jest tam ob szer niej. 

Do cie kli wych za pra sza my do okrę go wych in spek to ra tów pra cy (ad -
re sy na na szej stro nie in ter ne to wej), w któ rych udzie la ne są nie od płat -
nie po ra dy z za kre su pra wa pra cy.
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Sto su nek pra cy

1. Umo wa o pra cę

1.1. Co to jest sto su nek pra cy?

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 przez nie go wy zna czo nym, a pra co daw ca do pła ce nia mu za pra cę.

1.2. Ro dza je umów o pra cę

Zgod nie z prze pi sa mi umo wę o pra cę moż na za wrzeć:

© na okres prób ny,

© na czas okre ślo ny,

© na czas nie okre ślo ny,

© na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy.

� Umo wa na okres prób ny jest za wie ra na na mak sy mal nie 3 mie sią ce. Głów -
nym jej ce lem jest spraw dze nie przy dat no ści pra cow ni ka. Pra cow nik ma zaś moż li -
wość do ko na nia oce ny wa run ków za trud nie nia.

Umo wa o pra cę na okres prób ny mo że po prze dzać każ dy ro dzaj umo wy
o pra cę, z jed nym wy jąt kiem: po upły wie okre su prób ne go stro ny nie mo gą za -
wrzeć no wej umo wy na okres prób ny.

Pra co daw ca i pra cow nik mo gą po okre sie prób nym:
© za wrzeć ko lej ną umo wę o pra cę, tj. jed ną z wy mie nio nych wy żej,
© zde cy do wać o za koń cze niu współ pra cy.

� Umo wa na czas okre ślo ny jest umo wą ter mi no wą, za tem ter min jej roz wią -
za nia mu si być wska za ny w jej tre ści. Ko niec obo wią zy wa nia umo wy moż na okre -
ślić al bo za po mo cą kon kret nej da ty ka len da rzo wej, al bo przez zda rze nie, któ re
mo że na stą pić, np. przy pusz czal ny czas za koń cze nia zbio ru owo ców.

Mi mo że prze pi sy pra wa pra cy nie prze wi du ją żad nych ogra ni czeń dłu go ści trwa -
nia te go ro dza ju umo wy, to jed nak licz ba za wie ra nych ko lej no po so bie umów
na czas okre ślo ny zo sta ła praw nie ogra ni czo na.

7



Pra co daw ca mo że za wie rać z pra cow ni kiem te go ty pu umo wę ko lej no je -
dy nie dwu krot nie, trze cia umo wa o pra cę po win na być za war ta na czas nie -
okre ślo ny.

Prze kształ ce nie umo wy na czas okre ślo ny w umo wę na czas nie okre ślo ny za le -
ży od speł nie nia na stę pu ją cych wa run ków:

© umo wy za war te na czas okre ślo ny mu szą na stę po wać po so bie,
© okres po mię dzy roz wią za niem jed nej a za war ciem ko lej nej umo wy nie mo że

prze kra czać jed ne go mie sią ca,
© ko lej ne umo wy mu szą zo stać roz wią za ne.
Nie do ty czy to jed nak:
© umo wy za war tej na okres prób ny,
© umo wy na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy,
© umo wy na za stęp stwo pra cow ni ka w cza sie je go uspra wie dli wio nej nie obec -

no ści w pra cy,
© umo wy za war tej w ce lu wy ko ny wa nia pra cy do ryw czej lub se zo no wej al bo

za dań re ali zo wa nych cy klicz nie,

© umo wy na czas okre ślo ny pra cow ni ków tym cza so wych, tj. pra cow ni ków za -
trud nio nych przez agen cje pra cy tym cza so wej.

� Umo wa na czas nie obec no ści in ne go pra cow ni ka w pra cy, czy li tzw. umo -
wa na za stęp stwo jest szcze gól ną od mia ną umo wy za war tej na czas okre ślo ny.

Zgod nie z na zwą, za wie ra na jest na czas nie obec no ści w pra cy in ne go pra cow ni -
ka. Ter min jej roz wią za nia przy pa da na ter min po wro tu do pra cy oso by za stę po wa nej.
� Umo wa na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy jest rów nież umo wą ter mi -

no wą. Za wie ra na jest w sy tu acjach, gdy stro nom trud no jest pre cy zyj nie okre ślić
kon kret ny czas jej trwa nia. Ce lem te go ro dza ju umo wy jest przede wszyst kim wy ko -
na nie ści śle okre ślo nej pra cy, naj czę ściej prac do ryw czych i se zo no wych, np. zbio -
ru tru ska wek, róż ne go ro dza ju re mon tów.
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Pra ca do ryw cza to pra ca, któ ra trwa krót ki okres cza su i nie jest po dej mo wa -
na cy klicz nie. W za sa dzie mo że do ty czyć każ de go ro dza ju za ję cia.
Pra ca se zo no wa by wa z re gu ły wy ko ny wa na o okre ślo nej po rze ro ku, np.
przy zbio rze owo ców, pra ca w bran ży ho te lar sko -tu ry stycz nej.
Pra ca re ali zo wa na cy klicz nie od by wa się w sta łych od stę pach cza su, np. tyl ko
w okre ślo nym dniu ty go dnia.

Zgod nie z pra wem pra co daw ca nie mo że zmie nić pier wot nie usta lo ne go ter -
mi nu roz wią za nia umo wy na czas okre ślo ny.



� Umo wa na czas nie okre ślo ny jest umo wą bez ter mi no wą, któ ra gwa ran tu je
sta bil ność za trud nie nia i naj peł niej chro ni pra cow ni ka przed roz wią za niem sto sun -
ku pra cy. Za leż nie od wo li pra co daw cy, mo że być je dy ną umo wą za war tą z pra cow -
ni kiem (np. po odej ściu z pra cy se kre tar ki pra co daw ca szu ka no wej od ra zu na etat),
naj czę ściej jed nak by wa po prze dza na umo wą na okres prób ny oraz jed ną lub dwo -
ma umo wa mi na czas okre ślo ny.

1.3. Te le pra ca

Te le pra ca jest systemem pra cy, w któ rym pra cow nik wy ko nu je pra cę re gu lar nie
po za za kła dem pra cy, z wy ko rzy sta niem środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej, głów -
nie pocz ty elek tro nicz nej i In ter ne tu.

Te le pra cow ni kiem jest ten, kto wy ko nu je pra cę po za fir mą, a po nad to wy ni ki
swo jej pra cy prze ka zu je pra co daw cy, głów nie za po śred nic twem środ ków ko mu ni -
ka cji elek tro nicz nej, m.in. dzien ni karz, tłu macz, księ go wy, in for ma tyk lub in ny pra -
cow nik wy ko rzy stu ją cy In ter net ja ko na rzę dzie pra cy np. w do mu.

Wa run ki sto so wa nia przez pra co daw cę te le pra cy są okre śla ne:
© w re gu la mi nie, po kon sul ta cji 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 da ne go pra co daw cy nie
dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we,

© w po ro zu mie niu za wie ra nym mię dzy pra co daw cą i za kła do wą or ga ni za cją
związ ko wą. W przy pad ku gdy u pra co daw cy dzia ła wię cej niż jed na za kła do -
wa or ga ni za cja związ ko wa – w po ro zu mie niu mię dzy pra co daw cą a ty mi or -
ga ni za cja mi.

Uzgod nie nie mię dzy stro na mi, że pra ca bę dzie wy ko ny wa na w for mie te le pra cy,
mo że na stą pić:

© przy za wie ra niu umo wy o pra cę al bo
© w trak cie za trud nie nia:

– na mo cy po ro zu mie nia stron,
– z ini cja ty wy pra cow ni ka lub pra co daw cy.
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Jak każ da umo wa o pra cę, tak że umo wa te le pra cy po win na być po twier dzo -
na na pi śmie.

Wy ko nu ją cy pra cę w for mie te le pra cy, świad cząc pra cę np. w do mu za cho wu -
je wszyst kie pra wa wy ni ka ją ce ze sto sun ku pra cy, w tym pra wo do urlo pu wy po -
czyn ko we go, zwol nień od pra cy, wy na gro dze nia cho ro bo we go, wy na gro dze nia
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

Cią żą na nim rów nież wszyst kie obo wiąz ki pra cow ni cze, za wy jąt kiem po -
twier dza nia pi sem nie swo jej obec no ści.



Je że li pra cow nik zo bo wią zu je się do świad cze nia te le pra cy przy za wie ra niu umo -
wy o pra cę, obo wią zek in for ma cyj ny o wa run kach za trud nie nia (patrz obok
pkt 1.5.) obej mu je do dat ko wo:
� okre śle nie jed nost ki or ga ni za cyj nej pra co daw cy, w któ rej struk tu rze znaj du je

się sta no wi sko pra cy te le pra cow ni ka,
� wska za nie oso by lub or ga nu do ko nu ją ce go za pra co daw cę czyn no ści

w spra wach z za kre su pra wa pra cy od po wie dzial nych za współ pra cę z te le -
pra cow ni kiem oraz upo waż nio nych do prze pro wa dza nia kon tro li w miej scu
wy ko ny wa nia pra cy.

W sy tu acji, gdy te le pra ca zo sta ła wpro wa dzo na w trak cie za trud nie nia, po wyż -
sze in for ma cje pra co daw ca prze ka zu je te le pra cow ni ko wi na pi śmie, naj póź niej
w dniu, w któ rym roz po czy na on te le pra cę.

Je że li pra co daw ca i te le pra cow nik nie po sta no wią ina czej, pra co daw ca ma obo -
wią zek:
� do star czyć te le pra cow ni ko wi nie zbęd ny do wy ko ny wa nia pra cy sprzęt,
� ubez pie czyć sprzęt,
� po kryć kosz ty zwią za ne z in sta la cją, ser wi sem, eks plo ata cją i kon ser wa cją

sprzę tu,
� za pew nić te le pra cow ni ko wi po moc tech nicz ną i nie zbęd ne szko le nia w za -

kre sie ob słu gi sprzę tu.

1.4. For ma i treść umo wy o pra cę

Umo wa o pra cę po win na być za war ta na pi śmie. Jest to je den z naj waż niej -
szych obo wiąz ków pra co daw cy i nie mo że on go nie do peł nić. Na wet je że li pra -
co daw ca nie za warł umo wy w for mie pi sem nej, ma obo wią zek pi sem ne go
po twier dze nia pra cow ni ko wi usta leń co do stron umo wy, ro dza ju umo wy oraz jej wa -
run ków. Mu si to zro bić naj póź niej w dniu roz po czę cia pra cy przez pra cow ni ka, w prze -
ciw nym ra zie zła mie pra wo i zo sta nie uka ra ny man da tem przez in spek to ra pra cy.
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Je że li pra co daw ca wpro wa dził te le pra cę w trak cie Two je go za trud nie nia, mo -
żesz w ter mi nie 3 mie się cy od dnia pod ję cia te go ty pu pra cy wy stą pić z wią żą -
cym wnio skiem o za prze sta nie wy ko ny wa nia pra cy w tej for mie i przy wró ce nie
po przed nich wa run ków wy ko ny wa nia pra cy. Pra co daw ca tak że ma pra wo wy -
stą pić z ta kim wnio skiem.

Po upły wie po wyż sze go ter mi nu pra co daw ca bę dzie mógł Cię przy wró cić
do pra cy na po przed nich wa run kach do pie ro po spo rzą dze niu wy po wie dze nia
zmie nia ją ce go, czy li ta kie go, w któ rym za pi sze no we wa run ki wy ko ny wa nia
pra cy ze zmia ną za kre su obo wiąz ków lub wy na gro dze nia.



Na wet je śli pra co daw ca nie przy go to wał umo wy w for mie pi sem nej, nie ozna cza
to, że nie zo sta ła za war ta. Do na wią za nia sto sun ku pra cy wy star czy sam fakt do -
pusz cze nia pra cow ni ka do pra cy – wów czas sto su nek pra cy na wią zu je się w chwi li
jej roz po czę cia.

Od te go mo men tu brak umo wy na pi śmie jest jed nak wy kro cze niem za-
grożonym karą grzywny.

Umo wa o pra cę po win na okre ślać:
� stro ny umo wy – na zwę pra co daw cy i oso by go re pre zen tu ją cej, imię i na zwi -

sko pra cow ni ka,
� ro dzaj umo wy (np. umo wa na czas okre ślo ny), 
� da tę jej za war cia oraz
� wa run ki pra cy i pła cy, w szcze gól no ści:
© ro dzaj pra cy, tj. okre śle nie za wo du pra cow ni ka, funk cji, ja ką bę dzie peł nił,

sta no wi ska pra cy bądź czyn no ści, ja kie miał by wy ko ny wać,
© 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 (np. 1/4 eta tu, 1/2 eta tu, pe łen etat),
© ter min roz po czę cia pra cy.

1.5. Obo wią zek in for mo wa nia pra cow ni ka o wa run kach 
za trud nie nia

Pra co daw ca ma obo wią zek pi sem ne go po in for mo wa nia pra cow ni ka o na stę pu -
ją cych wa run kach za trud nie nia:
� 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 urlo pu wy po czyn ko we go,
� 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.
Je że li pra co daw ca nie ma obo wiąz ku usta le nia re gu la mi nu pra cy, mu si w po -

wyż szym pi śmie za wrzeć do dat ko wo in for ma cje o:
� po rze noc nej,
� miej scu, ter mi nie i cza sie wy pła ty wy na gro dze nia,
� przy ję tym spo so bie po twier dza nia przez pra cow ni ków przy by cia i obec no ści

w pra cy oraz
� spo so bie uspra wie dli wia nia nie obec no ści w pra cy.
In for ma cję o wa run kach za trud nie nia pra co daw ca mu si prze ka zać pra cow ni ko -

wi nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę.
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Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie o:
� zmianie jego warunków zatrudnienia, 
� objęciu pracownika układem zbiorowym pracy,
� 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 upły-
wem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, jak również o zmia-
nie tych warunków może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepi-
sów prawa pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

1.6. Ja kie py ta nia pra co daw ca mo że za dać kan dy da to wi 
na pra cow ni ka, a ja kie pra cow ni ko wi?

Je że li ubie gasz się o pra cę, pra co daw ca ma pra wo żą dać od Cie bie po da nia
na stę pu ją cych da nych:

© imie nia (imion) i na zwi ska,
© imion ro dzi ców,
© da ty uro dze nia,
© miej sca za miesz ka nia (ad re su do ko re spon den cji),
© wy kształ ce nia,
© oświad cze nia o prze bie gu do tych cza so we go za trud nie nia.

Od kan dy da ta na pra cow ni ka pra co daw ca nie mo że żą dać żad nych in nych da -
nych niż wy mie nio ne po wy żej.

Je że li je steś już pra cow ni kiem, pra co daw ca mo że żą dać do dat ko wo:
n in nych da nych oso bo wych, a tak że imion i na zwisk oraz dat uro dze nia dzie -

ci, je że li po da nie tych da nych umoż li wi Ci ko rzy sta nie ze szcze gól nych
upraw nień prze wi dzia nych w pra wie pra cy,

n nu me ru PE SEL.
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Pra co daw ca ma pra wo od mó wić za trud nie nia kan dy da to wi na pra cow ni ka,
któ ry po dał nie praw dzi we da ne oso bo we. Mo że też wy po wie dzieć z te go po wo -
du umo wę o pra cę oso bie już za trud nio nej.

Je śli jed nak pra co daw ca żą da bez praw nie in nych da nych, np. do ty czą cych
wy zna wa nej re li gii, pre fe ren cji sek su al nych czy za mia ru po sia da nia po tom stwa,
udzie le nie nie praw dzi wej od po wie dzi mo że być jed nym ze spo so bów ochro ny
god no ści oso bi stej pra cow ni ka. Pra co daw ca nie mo że wte dy wy cią gnąć wo bec
pra cow ni ka żad nych kon se kwen cji.



Da ne oso bo we przed kła dasz w for mie oświad cze nia. Masz jed nak obo wią zek
udo ku men to wa nia ich na żą da nie pra co daw cy.

Pra co daw ca mo że żą dać po da nia in nych da nych oso bo wych niż wy mie nio ne
po wy żej, wte dy, je że li obo wią zek ich po da nia wy ni ka z od ręb nych prze pi sów.

Przy kład:

Na pod sta wie art. 6 pkt 10 usta wy z dnia 24 ma ja 2000 r. o Kra jo wym Re je strze
Kar nym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654 ze zm.) pra co daw ca ma pra wo do ma gać się
in for ma cji o oso bach, któ rych da ne oso bo we zgro ma dzo ne zo sta ły w tym Re je -
strze. Mo że np. żą dać od oso by ubie ga ją cej się o za trud nie nie przed sta wie nia
wy pi sów o nie ka ral no ści.

1.7. Roz wią za nie i wy ga śnię cie umo wy o pra cę

A. Roz wią za nie umo wy

Umo wa o pra cę roz wią zu je się:
� 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,
� przez oświad cze nie jed nej ze stron bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia,
� z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta,
� z dniem ukoń cze nia pra cy, dla któ rej wy ko na nia by ła za war ta.

Roz wią za nie umo wy na mo cy po ro zu mie nia stron

Po ro zu mie nie stron to umo wa roz wią zu ją ca sto su nek pra cy. W ta ki spo sób mo -
że zo stać roz wią za na każ da umo wa o pra cę, nie za leż nie od ogra ni czeń do ty czą -
cych wy po wia da nia umo wy. Usta nie sto sun ku pra cy na pod sta wie po ro zu mie nia
stron na stę pu je w ter mi nie do wol nie usta lo nym przez stro ny. Z ini cja ty wą za war cia
ta kie go po ro zu mie nia mo że wy stą pić za rów no pra co daw ca, jak i pra cow nik.

Roz wią za nie umo wy o pra cę za wy po wie dze niem
Do roz wią za nia umo wy o pra cę z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia do cho -

dzi przez oświad cze nie pra co daw cy lub pra cow ni ka. Po win no być zło żo ne na pi -
śmie. Sku tecz ność te go oświad cze nia wo li jest nie za leż na od zgo dy dru giej stro ny.

W ten spo sób każ da ze stron mo że roz wią zać umo wę za war tą:
� na okres prób ny,
� na czas nie okre ślo ny,
� na czas okre ślo ny, gdy:
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Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro zu mie nia stron wy ma ga zgod ne -
go oświad cze nia wo li pra co daw cy i pra cow ni ka.



– umo wa by ła za war ta na czas dłuż szy niż 6 mie się cy
– i stro ny prze wi dzia ły do pusz czal ność wcze śniej sze go jej roz wią za nia.

Brak speł nie nia przez pra co daw cę któ re go kol wiek z wy żej wy mie nio nych obo -
wiąz ków mo że spo wo do wać, że sąd pra cy uzna wy po wie dze nie za nie zgod ne
z prze pi sa mi pra wa i orzek nie o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, przy wró ci pra -
cow ni ka do pra cy al bo za są dzi od szko do wa nie.

Wy po wie dze nie umo wy o pra cę skut ku je roz wią za niem umo wy po upły wie
okre su zwa ne go okre sem wy po wie dze nia.

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.

Przy kład:

Pra co daw ca wy po wie dział umo wę o pra cę pra cow ni ko wi ob ję te mu trzy mie sięcz -
nym okre sem wy po wie dze nia 16 stycz nia 2015 r. Okres wy po wie dze nia za koń -
czy się 30 kwiet nia 2015 r. (w ostat nim dniu mie sią ca po upły wie peł nych 
3 mie się cy ka len da rzo wych od zło że nia wy po wie dze nia).

14

Przysługujący 
pracownikowi 

okres wypowiedzenia

Rodzaj umowy 
o pracę

Okres 
zatrudnienia

3 dni robocze Na zastępstwo Do powrotu zastępowanego 
pracownika

3 dni robocze

Na okres próbny

Maksymalnie 2 tygodnie

1 tydzień Ponad 2 tygodnie

2 tygodnie 3 miesiące

2 tygodnie Na czas określony Ponad 6 miesięcy

2 tygodnie
Na czas 

nieokreślony

Mniej niż 6 miesięcy

1 miesiąc Minimum 6 miesięcy

3 miesiące Minimum 3 lata

Gdy pra co daw ca wy po wia da umo wę o pra cę za war tą na czas nie okre ślo -
ny, po wi nien wska zać przy czy nę uza sad nia ją cą to wy po wie dze nie. Przy wy po -
wia da niu umo wy za war tej: na okres prób ny, na czas okre ślo ny oraz na czas
nie okre ślo ny, pra co daw ca ma obo wią zek po uczyć pra cow ni ka o przy słu gu ją -
cym mu pra wie od wo ła nia do są du pra cy.



Pra co daw ca wy po wie dział umo wę o pra cę pra cow ni ko wi ob ję te mu dwu ty go dnio -
wym okre sem wy po wie dze nia 9 stycz nia 2015 r. Okres wy po wie dze nia za koń czy
się 24 stycznia 2015 r. (w pierw szą so bo tę przy pa da ją cą po upły wie dwóch peł -
nych ty go dni od zło że nia wy po wie dze nia).
Wska za ne okre sy wy po wie dze nia mo gą być skra ca ne (gdy po zwa la na to prze -

pis) i wy dłu ża ne. I tak:

� pra co daw ca i pra cow nik mo gą wy dłu żyć okres wy po wie dze nia, je że li pra -
cow nik jest za trud nio ny na sta no wi sku zwią za nym z od po wie dzial no ścią ma -
te rial ną za po wie rzo ne mie nie,

� pra co daw ca i pra cow nik mo gą skró cić okres wy po wie dze nia. Mo że to jed -
nak na stą pić po wy po wie dze niu umo wy o pra cę przez jed ną ze stron.

Zmia ny dłu go ści okre su wy po wie dze nia moż li we są, gdy za rów no pra co daw ca,
jak i pra cow nik się na nie zga dza ją.

Pra wo pra cy do pusz cza jed nak sy tu acje, w któ rych okres wy po wie dze nia mo że
być skró co ny wo lą jed nej ze stron. 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, je że li wy po wie -
dze nie umo wy za war tej na czas nie okre ślo ny na stę pu je z po wo du ogło sze nia upa dło ści
lub li kwi da cji fir my al bo z in nych przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. Pra co daw ca
mo że skró cić w ten spo sób okres wy po wie dze nia naj wy żej jed nak do 1 mie sią ca.

Je że li pra cow nik uzna, że wy po wie dze nie przez pra co daw cę umo wy o pra cę
jest nie zgod ne z pra wem, mo że wnieść od wo ła nie do są du pra cy. Je że li sąd usta li,
że pra co daw ca na ru szył prze pi sy o wy po wia da niu umów, mo że przy wró cić pra cow -
ni ka do pra cy al bo za są dzić od szko do wa nie.

UWA GA!

Za miast wy po wie dze nia umo wy o pra cę pra co daw ca mo że wrę czyć pra cow ni -
ko wi tzw. wy po wie dze nie zmie nia ją ce, któ re po le ga na wy po wie dze niu wa run ków
pra cy i pła cy wy ni ka ją cych z umo wy o pra cę. Pracodawca składający takie wy po wie -
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Je że li obo wią zu je Cię co naj mniej dwu ty go dnio wy okres wy po wie dze nia
i to pra co daw ca wy po wie dział Ci umo wę o pra cę, masz pra wo do płat nych dni
wol nych na po szu ki wa nie pra cy. Ich wy miar to:
2 dni ro bo cze – przy dwu ty go dnio wym i jed no mie sięcz nym wy po wie dze niu al bo
3 dni ro bo cze – przy trzy mie sięcz nym wy po wie dze niu.

Od wo ła nie od wy po wie dze nia umo wy o pra cę wno si się do są du pra cy
w cią gu 7 dni od dnia do rę cze nia pi sma wy po wia da ją ce go umo wę o pra cę.



dze nie, nie zmie rza do roz wią za nia umo wy o pra cę, ale do jej zmian, np. po przez
zmniej sze nie wy na gro dze nia czy zmia nę za kre su obo wiąz ków pra cow ni ka.

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 co -
daw ca za pro po no wał pra cow ni ko wi no we wa run ki na pi śmie. W ta kiej sy tu acji pra -
cow nik ma dwie moż li wo ści:
� mo że przy jąć no we wa run ki – wów czas wraz z upły wem przy słu gu ją ce go mu

okre su wy po wie dze nia za cznie świad czyć pra cę na no wych wa run kach,
� mo że nie przy jąć no wych wa run ków – wów czas po wi nien o tym po in for mo-

wać pra co daw cę nie póź niej niż do po ło wy obo wią zu ją ce go go okre su wy po-
wie dze nia. W ta kiej sy tu acji wy po wie dze nie zmie nia ją ce prze kształ ca się
w wy po wie dze nie umo wy o pra cę (czy li wy po wie dze nie de fi ni tyw ne), a umo -
wa o pra cę roz wią zu je się wraz z upły wem obo wią zu ją ce go pra cow ni ka okre -
su wy po wie dze nia.

Je śli pra cow nik nie zło ży oświad cze nia o od mo wie przy ję cia no wych wa run ków,
uzna je się, że wy ra ził na nie zgo dę. Pi smo pra co daw cy wy po wia da ją ce wa run ki pra -
cy lub pła cy po win no jed nak za wie rać po ucze nie o ta kich kon se kwen cjach. W ra zie
bra ku ta kie go po ucze nia, pra cow nik mo że zło żyć oświad cze nie o od mo wie przy ję -
cia za pro po no wa nych wa run ków do koń ca okre su wy po wie dze nia.

Pra co daw ca, któ ry chce po wie rzyć pra cow ni ko wi in ną pra cę niż okre ślo -
na w umo wie nie mu si wy po wia dać mu do tych cza so wych wa run ków pra cy lub
pła cy, gdy:

© jest to uza sad nio ne po trze ba mi pra co daw cy,

© czas prze nie sie nia nie prze kra cza 3 mie się cy w ro ku ka len da rzo wym,

© nie po wo du je to ob ni że nia wy na gro dze nia,

© pra ca od po wia da kwa li fi ka cjom pra cow ni ka.

Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia

Każ dą umo wę o pra cę moż na roz wią zać w ści śle okre ślo nych oko licz no ściach
przez oświad cze nie pra co daw cy lub pra cow ni ka bez za cho wa nia okre su wy po wie -
dze nia, czy li ze skut kiem na tych mia sto wym.

Zwol nie nie dys cy pli nar ne, czy li roz wią za nie przez pra co daw cę umo wy
o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka, mo że na stą pić w wy ni ku:

� cięż kie go na ru sze nia przez pra cow ni ka pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow -
ni czych, np. kra dzie ży, ła pow nic twa, udo stęp nie nia po uf nych in for ma cji,
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Zmia na wa run ków pra cy i pła cy jest moż li wa rów nież na mo cy po ro zu mie -
nia stron, tj. pra co daw cy i pra cow ni ka. Za war cie ta kie go anek su do umo wy wy -
ma ga jed nak za wsze zgo dy pra cow ni ka, któ re go zmia na do ty czy.



� 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 moż li 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.

Do roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka nie mo -
że jed nak że dojść 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.

Roz wią za nie przez pra co daw cę umo wy o pra cę bez za cho wa nia okre su wy -
po wie dze nia moż li we jest:
� gdy 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 nej przy czy -
ny niż cho ro ba, 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 po sta wie -
niu się pra cow ni ka do pra cy w związ ku z usta niem przy czy ny nie obec no ści.

Roz wią za nie przez pra cow ni ka umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia mo że
na stą pić:
� 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,
� gdy pra co daw ca do pu ścił się cięż kie go na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz -

ków wo bec pra cow ni ka (np. nie wy pła ca wy na gro dze nia). 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:
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Pra co daw ca mo że zwol nić Cię dys cy pli nar nie je dy nie z ww. po wo dów.

Je że li pra co daw ca roz wią zał umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia z na ru sze -
niem prze pi sów, mo żesz wy stą pić do są du pra cy w cią gu 14 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.



© wy na gro dze nia za okres wy po wie dze nia,

© wy na gro dze nia za okres 2 ty go dni – 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.

Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia przez pra cow ni ka nie mo że
na stą pić póź niej niż po upły wie 1 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 przez pra cow ni ka umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia pra wo
pra cy trak tu je tak jak wy po wie dze nie umo wy o pra cę przez pra co daw cę. Ozna cza
to, że by ły pra cow nik za cho wu je upraw nie nia, ja kie tra cą pra cow ni cy, któ rzy z wła snej
ini cja ty wy roz wią zu ją sto su nek pra cy, czy li np. pra wo do od pra wy pie nięż nej.

Ochro na przed wy po wie dze niem lub roz wią za niem umo wy o pra cę

Prze pi sy pra wa pra cy w sto sun ku do ści śle okre ślo nych ka te go rii pra cow ni ków
za ka zu ją pra co daw cy wy po wia da nia lub roz wią zy wa nia umów o pra cę.

Zgod nie z prze pi sa mi 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, bez wzglę du na je go ro dzaj,

� w cza sie in nej uspra wie dli wio nej nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy (np. cho -
ro by), 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.

� Pra co daw ca nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać umo wy o pra cę:

© w okre sie cią ży pra cow ni cy, a tak że w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go.
Pod ochro ną po zo sta je rów nież pra cow nik -oj ciec wy cho wu ją cy dziec ko
w okre sie ko rzy sta nia z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go.
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Oświad cze nie za rów no pra co daw cy, jak i pra cow ni ka 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 być sfor mu ło wa ne
na pi śmie. Za rów no pra cow nik, jak i pra co daw ca po win ni wska zać w swo ich
oświad cze niach przy czy nę uza sad nia ją cą roz wią za nie umo wy, a pra co daw -
ca po wi nien po nad to umie ścić w nim po ucze nie o przy słu gu ją cym pra cow -
ni ko wi pra wie od wo ła nia do są du pra cy.

W okre sie cią ży umo wa o pra cę, któ ra ule gła by roz wią za niu po upły wie trze -
cie go mie sią ca cią ży, ule ga prze dłu że niu do dnia po ro du. Do ty czy to umo wy
za war tej na czas okre ślo ny, na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy al bo na okres
prób ny prze kra cza ją cy je den mie siąc. Ochro na nie obej mu je ko biet za trud nio -
nych na za stęp stwo.



© w okre sie od dnia zło że nia przez pra cow ni ka wnio sku o udzie le nie urlo pu
wy cho waw cze go do dnia za koń cze nia te go urlo pu,

© w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu
macierzyńskiego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia
powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż
przez łączny okres 12 miesięcy,

© pra cow ni ko wi po wo ła ne mu do czyn nej służ by woj sko wej w okre sie mię -
dzy dniem do rę cze nia kar ty po wo ła nia do czyn nej służ by woj sko wej a jej
od by ciem.

Ochro na przed wy po wie dze niem umo wy o pra cę przy słu gu je rów nież mło do -
cia ne mu w okre sie przy go to wa nia za wo do we go. Prze pis art. 196 Ko dek su pra cy za -
wie ra za mknię ty ka ta log przy czyn uza sad nia ją cych wy po wie dze nie umo wy o pra cę
za war tej w ce lu przy go to wa nia za wo do we go.

Powyższe zakazy nie obowiązują pracodawcy w razie ogłoszenia jego
upadłości lub likwidacji firmy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

B. Wy ga śnię cie umo wy

Sto su nek pra cy wy ga sa w szcze gól no ści w przy pad ku:

� śmier ci pra cow ni ka,

� śmier ci pra co daw cy, któ ry jest wła ści cie lem za kła du pra cy,

� upły wu trzy mie sięcz nej nie obec no ści w pra cy pra cow ni ka z po wo du tym cza -
so we go aresz to wa nia,

� nie zgło sze nia się pra cow ni ka do pra cy w cią gu 30 dni po od by ciu czyn nej
służ by woj sko wej.

1.8. Obo wią zek wy da nia świa dec twa pra cy

Pra co daw ca nie zwłocz nie po roz wią za niu lub wy ga śnię ciu sto sun ku pra cy ma
obo wią zek, nie za leż nie od ja kich kol wiek oko licz no ści – w tym np. roz li cze nia z ka -
są za kła du pra cy, wy dać pra cow ni ko wi świa dec two pra cy.
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Je że li pra co daw ca omył ko wo uzna, że sto su nek pra cy wy gasł, pra cow ni ko -
wi przy słu gu je pra wo od wo ła nia do są du pra cy. 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 14 dni od dnia 
wy ga śnię cia umo wy o pra cę.



Świa dec two pra cy po win no za wie rać da ne do ty czą ce:
� okre su i ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy,
� zaj mo wa nych sta no wisk,
� try bu roz wią za nia al bo oko licz no ści wy ga śnię cia sto sun ku pra cy (ze wska za -

niem pod sta wy praw nej),
� in ne 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, do ty czą ce:
© wy mia ru cza su pra cy pra cow ni ka,
© urlo pu wy po czyn ko we go wy ko rzy sta ne go przez pra cow ni ka w ro ku ka len -

da rzo wym, w któ rym ustał sto su nek pra cy,
© wy ko rzy sta nia do dat ko we go urlo pu al bo in ne go upraw nie nia lub świad -

cze nia, prze wi dzia ne go prze pi sa mi pra wa pra cy,
© na leż no ści ze sto sun ku pra cy uzna nych i nie za spo ko jo nych przez pra co daw -

cę do dnia usta nia sto sun ku pra cy, z po wo du bra ku środ ków fi nan so wych,
© okre su ko rzy sta nia z urlo pu bez płat ne go i pod sta wy praw nej je go udzie le nia,
© wy ko rzy sta ne go urlo pu wy cho waw cze go,
© licz by dni, za któ re pra cow nik otrzy mał wy na gro dze nie cho ro bo we w ro -

ku, w któ rym ustał sto su nek pra cy,
© wy ko rzy sta nia zwol nie nia od pra cy na opie kę nad dziec kiem w wie ku

do lat 14,
© okre su, za któ ry pra cow ni ko wi przy słu gu je od szko do wa nie w związ ku ze

skró ce niem okre su wy po wie dze nia umo wy o pra cę,
© okre su od by tej czyn nej służ by woj sko wej lub jej form za stęp czych,
© okre su wy ko ny wa nia pra cy w szcze gól nych wa run kach lub w szcze gól nym

cha rak te rze,
© okre sów nie skład ko wych, uwzględ nia nych przy usta la niu pra wa do eme ry -

tu ry lub ren ty, np. za sił ków cho ro bo wych lub opie kuń czych.
Po nad to w świa dec twie pra cy za miesz cza się wzmian kę o ewen tu al nym 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 tak że 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.
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Pra cow nik, któ ry otrzy mał świa dec two pra cy z błęd ny mi in for ma cja mi, mo że
w cią gu 7 dni od je go otrzy ma nia wy stą pić do pra co daw cy o je go spro sto wa nie.
W sy tu acji, gdy pra co daw ca od ma wia spro sto wa nia te go świa dec twa, pra cow nik
mo że w cią gu ko lej nych 7 dni wy stą pić z ta kim żą da niem do są du pra cy.

Je że li z po wo du nie wy da nia w ter mi nie lub wy da nia nie kom plet ne go świa -
dec twa pra cy, do zna łeś szko dy, masz pra wo do od szko do wa nia.



Pra co daw ca ma obo wią zek wy dać świa dec two pra cy, w ostat nim dniu trwa nia
umo wy. Mo że je wy dać bez po śred nio pra cow ni ko wi al bo oso bie pi sem nie przez nie -
go upo waż nio nej. Je że li nie jest to moż li we, po wi nien je do rę czyć za po śred nic twem
pocz ty al bo w in ny spo sób, nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia usta nia sto sun ku
pra cy.

2. Wy na gro dze nie za pra cę

2.1. Skład ni ki wy na gro dze nia za pra cę

Wy na gro dze nie za pra cę jest świad cze niem, któ re pra co daw ca jest zo bo -
wią za ny wy pła cać pra cow ni ko wi okre so wo w za mian za wy ko ny wa ną pra cę.

W skład każ de go wy na gro dze nia za pra cę, bez wzglę du na obo wią zu ją cy u da -
ne go pra co daw cy sys tem wy na gra dza nia, za wsze wcho dzi wy na gro dze nie za -
sad ni cze.

Wy so kość wy na gro dze nia za sad ni cze go wy ni ka z przy ję te go u da ne go pra co -
daw cy sys te mu wy na gra dza nia: cza so we go, akor do we go lub pro wi zyj ne go.

� W cza so wym sys te mie wy na gra dza nia, wy na gro dze nie jest wy li cza ne we -
dług cza su trwa nia pra cy, np. go dzi ny, dnia, mie sią ca.

� W akor do wym sys te mie wy na gra dza nia, wy so kość wy na gro dze nia za le ży
od ilo ści wy ko na nej pra cy, np. 50 gr. za zło że nie jed ne go dłu go pi su.

� W pro wi zyj nym sys te mie wy na gra dza nia, wy na gro dze nie jest pro cen tem
od war to ści do ko na nych przez pra cow ni ka trans ak cji lub sprze da ne go to wa -
ru itd., np. 1% pro wi zji od mie sięcz ne go utar gu w skle pie.

Po za wy na gro dze niem za sad ni czym, w skład wy na gro dze nia pra cow ni ka mo gą
wcho dzić tzw. wy na gro dze nia do dat ko we. Moż na je po dzie lić na:
� do dat ki obo wiąz ko we, któ re wy ni ka ją z prze pi sów Ko dek su pra cy, np. do da -

tek za pra cę w po rze noc nej, wy rów naw czy, za pra cę w go dzi nach nad licz bo -
wych oraz

� do dat ki, któ rych wpro wa dze nie za le ży je dy nie od wo li pra co daw cy lub wy ni -
ka z po ro zu mień za war tych mię dzy pra co daw cą a pra cow ni ka mi, np. do da -
tek funk cyj ny, sta żo wy, za zna jo mość ję zy ków ob cych.
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Przy słu gu ją ce Ci od szko do wa nie jest rów ne wy so ko ści wy na gro dze nia
za czas po zo sta wa nia bez pra cy, nie dłuż szy jed nak niż 6 ty go dni. Od szko do -
wa nie to ob li cza się we dług za sad sto so wa nych przy usta la niu ekwi wa len tu pie -
nięż ne go za urlop wy po czyn ko wy (patrz pkt 4.1.11).



Oprócz wy na gro dze nia za pra cę pra cow nik mo że rów nież otrzy my wać in ne
świad cze nia zwią za ne z pra cą, np. wy pła ty wy rów naw cze (die ty, zwrot kosz tów
po dró ży), świad cze nia od szko do waw cze, na gro dy, od pra wy pie nięż ne.

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

Wa run ki wy na gra dza nia za pra cę, czy li spo sób usta la nia wy so ko ści wy na gro -
dze nia oraz przy zna wa nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą pra co daw ca mo -
że usta lić przede wszyst kim w ukła dzie zbio ro wym pra cy.

Je że li jed nak u pra co daw cy nie ma wspo mnia ne go ukła du, a za trud nia on co
naj mniej 20 pra cow ni ków, wa run ki wy na gro dze nia za pra cę mu si usta lić w re gu -
la mi nie wy na gra dza nia.

Je śli da ny pra co daw ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym lub nie ma obo wiąz -
ku usta la nia re gu la mi nu, wa run ki wy płat okre śla w umo wie o pra cę.

2.3. Wy pła ta wy na gro dze nia

Wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę do ko nu je się w for mie pie nięż nej. Zgod nie
z Ko dek sem pra cy część wy na gro dze nia mo że mieć in ną for mę niż pie nięż na, ale
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.

Przy kład:

Układ zbio ro wy pra cy mo że prze wi dy wać, że pra cow ni kom oprócz go tów ko wej
wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę, przy słu gu je rów nież wy na gro dze nie w na tu rze,
w for mie tzw. de pu ta tów, czy li róż ne go ro dza ju ar ty ku łów wy da wa nych pra cow ni -
ko wi, jak np.: opał, żyw ność, odzież itp.

Wy na gro dze nie za pra cę po win no być wy pła co ne do rąk pra cow ni ka (czy li
w ka sie fir my). Wy pła ta wy na gro dze nia mo że się od by wać w in ny spo sób, np. prze -
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Okre śle nie wy so ko ści wy na gro dze nia za pra cę łącz nie ze wska za niem skład -
ni ków te go wy na gro dze nia jest obo wiąz kiem stron za wie ra ją cych umo wę o pra -
cę. Nie za leż nie od przy ję te go spo so bu usta la nia wy na gro dze nia za pra cę,
pra cow nik za trud nio ny w peł nym wy mia rze cza su pra cy, jest za wsze upraw nio -
ny do otrzy ma nia wy na gro dze nia nie niż sze go niż mi ni mal ne wy na gro dze -
nie za pra cę.

Aktualną wysokość minimalnego wynagrodzenia można sprawdzić na
stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl



le wem lub na kon to ban ko we, ale tyl ko je że li prze wi du je to układ zbio ro wy pra cy
lub pra cow nik uprzed nio wy ra zi na to zgo dę na pi śmie.

Wy na gro dze nie za pra cę po win no być przez pra co daw cę 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. 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 10 dnia na stęp ne go mie sią ca. W nie któ -
rych przy pad kach, np. na uczy cie li, wy na gro dze nie jest płat ne z gó ry.

Je że li usta lo ny dzień wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę przy pa da w dniu wol nym
od pra cy, np. w nie dzie lę, wy na gro dze nie wy pła ca się w dniu po prze dza ją cym.

Miej sce, ter min i czas wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę mo gą zo stać okre -
ślo ne w re gu la mi nie pra cy lub np. ukła dzie zbio ro wym pra cy.

Na żą da nie pra cow ni ka pra co daw ca mu si mu udo stęp nić do wglą du do ku -
men ty, na pod sta wie któ rych zo sta ło ob li czo ne wy na gro dze nie pra cow ni ka.

Rosz cze nie o wy pła tę wy na gro dze nia za pra cę ule ga przedaw nie niu z upły -
wem 3 lat od mo men tu, kie dy pra co daw ca miał obo wią zek wy pła cić wy na gro dze -
nie za pra cę lub in ne świad cze nie.

2.4. Ochro na wy na gro dze nia za pra cę

Ko deks pra cy gwa ran tu je szcze gól ną ochro nę wy na gro dze nia za pra cę.

Pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa do wy na gro dze nia ani prze nieść te go
pra wa na in ną oso bę.
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Pra co daw ca ma obo wią zek wska zać czę sto tli wość wy płat wy na gro dze nia
za pra cę w pi śmie in for mu ją cym Cię o wa run kach za trud nie nia.

Je że li 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, a tak że je że li bez -
pod staw nie ob ni ża ich wy so kość – po peł nia wy kro cze nie.

W ta kiej sy tu acji każ dy pra cow nik ma pra wo:

� wnieść skar gę na pra co daw cę do wła ści we go okrę go we go in spek to ra tu
pra cy al bo

� do cho dzić swo ich rosz czeń na dro dze są do wej.



Pra co daw ca nie mo że po za ści śle okre ślo ny mi po trą ce nia mi do ko ny wać żad -
nych in nych po trą ceń z wy na gro dze nia za pra cę.

Zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy 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 – po trą ce niu pod le ga ją tyl ko na stę pu ją ce na leż no 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 leż no -
ści in nych niż świad cze nia ali men ta cyj ne,

� za licz ki pie nięż ne udzie lo ne pra cow ni ko wi,

� ka ry pie nięż ne za na ru sze nie po rząd ku i dys cy pli ny pra cy.

Po nad to z wy na gro dze nia za pra cę od li cza się, 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.

Przy kład:

Pra cow nik wy na gra dza ny sta łą staw ką mie sięcz ną otrzy mał z gó ry wy na gro dze -
nie za ma rzec dnia 1.03. Pra cow nik w trak cie te go mie sią ca za cho ro wał i nie wy -
pra co wał obo wią zu ją ce go go wy mia ru cza su pra cy.
Pra co daw ca zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy mo że od li czyć z wy na gro dze nia
pra cow ni ka kwo tę od po wia da ją cą na leż no ści za okres nie obec no ści w pra cy
spo wo do wa nej cho ro bą.

Pra co daw ca mo że do ko ny wać po trą ceń tyl ko w ści śle okre ślo nych gra ni cach.
I tak:
� w ra zie eg ze ku cji świad czeń ali men ta cyj nych – do wy so ko ści trzech pią tych

wy na gro dze nia,
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Na wet je że li zga dzasz się, by Two je wy na gro dze nie za pra cę otrzy my wa ła in -
na oso ba al bo chcesz pra co wać bez wy na gro dze nia i zło żysz sto sow ne oświad -
cze nie, bę dzie ono nie waż ne. Nie do ty czy to wo lon ta ria tu, gdyż zgod nie
z prze pi sa mi za ten ro dzaj świad czeń ko rzy sta ją cy nie wy pła ca wy na gro dze nia.

Po trą ceń do ko nu je się w po da nej po wy żej ko lej no ści, tak więc po trą ce nie
wska za ne w dal szej ko lej no ści mo że być przez pra co daw cę do ko na ne do pie ro
po do ko na niu po trą ce nia wska za ne go w ko lej no ści wcze śniej szej.



� w ra zie eg ze ku cji in nych na leż no ści lub po trą ca nia za li czek pie nięż nych –
do wy so ko ści po ło wy wy na gro dze nia.

Wszyst kie ww. po trą ce nia łącz nie nie mo gą prze kra czać po ło wy wy na gro -
dze nia, a łącz nie z po trą ce nia mi na za spo ko je nie świad czeń ali men ta cyj nych
– trzech pią tych wy na gro dze nia pra cow ni ka.

Do dat ko wym za bez pie cze niem eg zy sten cji osób po bie ra ją cych świad cze nia
pod le ga ją ce po trą ce niom jest wpro wa dze nie tzw. kwo ty wol nej. Kwo ta ta, to część
wy na gro dze nia za pra cę, któ ra nie jest ob ję ta po trą ce nia mi. Od po wia da ona okre -
ślo ne mu pro cen to wo ułam ko wi mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę.

Je śli np. po do ko na niu po trą ceń w gra ni cach po wy żej okre ślo nych po ło wa wy -
na gro dze nia bę dzie niż sza od wy na gro dze nia mi ni mal ne go, wów czas trze ba tak po -
bie rać na leż no ści, aby do wy pła ty zo sta ła mi ni mum kwo ta wol na od po trą ceń.

Wol na od po trą ceń jest kwo ta 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 leż no ści in nych
niż świad cze nia ali men ta cyj ne,

� 75% wy na gro dze nia jak wy żej – przy po trą ca niu za li czek pie nięż nych udzie -
lo nych pra cow ni ko wi,

� 90% wy na gro dze nia jak wy żej – przy po trą ca niu kar pie nięż nych.

2.5. Pra wo do wy na gro dze nia za czas nie wy ko ny wa nia pra cy

Wy na gro dze nie przy słu gu je za pra cę wy ko na ną. By wa ją jed nak sy tu acje, w któ -
rych, je że li prze pi sy pra wa tak sta no wią, pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro -
dze nia mi mo nie wy ko ny wa nia pra cy. Są ni mi:
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Gdy pra cow nik jest za trud nio ny w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, kwo ty wol -
ne od po trą ceń ule ga ją zmniej sze niu pro por cjo nal nie do wy mia ru cza su pra cy.

Po trą ce nia tyl ko za zgo dą pra cow ni ka
Na leż no ści in ne niż wy żej wska za ne 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 na po trą ce nie po -
win na do ty czyć kon kret nej i ist nie ją cej na leż no ści.



� prze rwa na kar mie nie, ko niecz ność spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec -
kiem do lat 14, ślub pra cow ni ka lub człon ka je go ro dzi ny, uro dze nie się dziec ka pra -
cow ni ka, zgon i po grzeb człon ka ro dzi ny,
� 2 al bo 3 dni wol ne na po szu ki wa nie pra cy,
� czas ba dań le kar skich, w tym ko biet w cią ży,
� prze rwy w pra cy i urlop wy po czyn ko wy,
� po wstrzy ma nie się pra cow ni ka od wy ko ny wa nia pra cy lub od da le nie się

z miej sca pra cy ze wzglę du na bez po śred nie za gro że nie zdro wia lub ży cia,
� szko le nie w za kre sie bhp,
� nie zdol ność do pra cy: z po wo du cho ro by, od osob nie nia w związ ku z cho ro -

bą za kaź ną, z po wo du 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, z po wo du 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,
� czas, pod czas któ re go pra cow nik, mi mo że był go tów do wy ko ny wa nia pra cy,

nie mógł jej świad czyć z przy czyn le żą cych po stro nie pra co daw cy, np. prze sto ju.

3. Czas pra cy

3.1. Sys tem i wy miar cza su pra cy

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 to czas pra cy.

Świad cząc pra cę u da ne go pra co daw cy mu sisz wie dzieć, ile go dzin je steś zo -
bo wią za ny prze pra co wać na je go rzecz. Aby to usta lić na le ży ob li czyć wy miar cza -
su obo wią zu ją cy w da nym okre sie roz li cze nio wym.

Wy miar cza su pra cy ob li cza się:
© 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
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Wy na gro dze nie przy słu gu ją ce za ww. okre sy nie wy ko ny wa nia pra cy pod le -
ga ochro nie na tych sa mych za sa dach co wy na gro dze nie za pra cę fak tycz nie
wy ko na ną.

Okres roz li cze nio wy to od ci nek cza su obej mu ją cy ty go dnie al bo mie sią ce,
na któ ry jest pla no wa na i po upły wie któ re go jest roz li cza na pra ca każ de go 
pra cow ni ka.



© do da jąc do otrzy ma nej licz by go dzin wy nik mno że nia 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.

Każ de 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. Po nad to usta lo ny w po -
wyż szy spo sób wy miar cza su pra cy pra cow ni ka ule ga w da nym okre sie roz li cze nio -
wym ob ni że niu o licz bę go dzin uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy (np.
z po wo du cho ro by), przy pa da ją cych do prze pra co wa nia w cza sie tej nie obec no ści,
zgod nie z przy ję tym roz kła dem cza su pra cy.

Przy kład:

Pra cow nik pra cu je w jed no mie sięcz nym okre sie roz li cze nio wym. Jak ob li czyć
ilość go dzin, któ re pra cow nik po wi nien prze pra co wać w marcu 2015 r.?

© Licz bę peł nych ty go dni pra cy w tym okre sie na le ży po mno żyć przez 40, czy li
4 x 40 = 160;

© Na stęp nie do 160 mu si my do dać wy nik mno że nia 8 go dzin przez licz bę 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 (30 i 31.03.2015 r.), czy li 160 + (2 x 8) = 176;

Ma jąc usta lo ny wy miar cza su pra cy na da ny okres roz li cze nio wy, pra co daw ca
roz kła da go na po szcze gól ne dni pra cy. 

Usta la jąc gra fik pra co daw ca mu si uwzględ nić, że w Pol sce pra cow nik:

n nie mo że świad czyć pra cy przez wię cej niż 8 go dzin na do bę (pra ca po wy -
żej 8 go dzin sta no wi pra cę w go dzi nach nad licz bo wych),

n mo że pra co wać 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 za sad ni -
czo 4 mie się cy.

Prze cięt ność ozna cza, że licz ba go dzin w po szcze gól nych ty go dniach okre su
roz li cze nio we go nie mu si być za wsze rów na 40 go dzi nom (w nie któ rych mo że być
tych go dzin mniej, w in nych wię cej) by le by tyl ko pra ca prze kra cza ją ca 40 go dzin
w jed nym ty go dniu by ła zrów no wa żo na od po wied nio krót szą pra cą w in nym 
ty go dniu.
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Ilość go dzin, któ rą nie peł no eta to wiec po wi nien prze pra co wać w da nym
okre sie roz li cze nio wym, ule ga pro por cjo nal ne mu ob ni że niu sto sow nie do wy -
mia ru je go eta tu.



Przy kład:

W 4-ty go dnio wym okre sie roz li cze nio wym pra cow nik bę dzie świad czył pra cę
w ko lej nych ty go dniach w wy mia rze: 35 go dzin, 45 go dzin, 47 go dzin oraz 33 go -
dzin. Pra co daw ca, usta la jąc w po wyż szy spo sób roz kład cza su pra cy pra cow ni -
ka, nie na ru szył pra wa, bo pra cow nik we wska za nym okre sie świad czył pra cę
śred nio przez 40 go dzin ty go dnio wo (35 + 45 + 47+ 33 = 160; 160 : 4 = 40).

Nie wszy scy pra cow ni cy pra cu ją w pod sta wo wym sys te mie cza su pra cy, tj. po 8
go dzin dzien nie, prze cięt nie 40 go dzin w ty go dniu. Sys tem ten jest punk tem od nie -
sie nia dla in nych sys te mów cza su pra cy, któ re mo gą prze wi dy wać bądź krót szy,
bądź dłuż szy wymiar cza su pra cy.

� Rów no waż ny sys tem cza su pra cy, w któ rym jest do pusz czal ne prze dłu 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 1 mie sią ca. Mo że być sto so wa ny w sy tu acji,
gdy je go wpro wa dze nie uza sad nio ne jest ro dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją.

� Rów no waż ny sys tem cza su pra cy, w któ rym jest do pusz czal ne prze dłu że -
nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy, nie wię cej jed nak niż do 16 go dzin, w okre sie
roz li cze nio wym nie prze kra cza ją cym 1 mie sią ca. Sys tem ten mo że być sto so wa ny
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.

� Rów no waż ny sys tem cza su pra cy, w któ rym jest do pusz czal ne prze dłu 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. Mo że być sto so wa ny przy pil no wa niu mie nia lub
ochro nie osób, a tak że do pra cow ni ków za kła do wych stra ży po żar nych i za kła do -
wych służb ra tow ni czych.

� Sys tem cza su pra cy w ru chu cią głym, w któ rym jest do pusz czal ne prze dłu -
że nie cza su pra cy 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. Jed ne go dnia w nie któ rych ty go dniach w tym okre -
sie do bo wy wy miar czasu pra cy moż na prze dłu żyć do 12 go dzin. Opi sy wa ny sys -
tem mo że być sto so wa ny przy pra cach, któ re ze wzglę du na tech no lo gię pro duk cji
nie mo gą być wstrzy ma ne, a tak że gdy pra ca nie mo że być wstrzy ma na ze wzglę -
du na ko niecz ność cią głe go za spo ka ja nia po trzeb lud no ści.

� Prze ry wa ny sys tem cza su pra cy, prze wi du ją cy – we dług z gó ry usta lo ne go
roz kła du – nie wię cej niż jed ną prze rwę w pra cy w cią gu do by. Prze rwa ta nie mo że
trwać dłu żej niż 5 go dzin i nie wli cza się jej do cza su pra cy. Za czas tej prze rwy pra -
cow ni ko wi przy słu gu je pra wo do wy na gro dze nia w wy so ko ści po ło wy wy na gro dze -
nia na leż ne go za czas prze sto ju.

� Za da nio wy sys tem cza su pra cy, w któ rym czas pra cy usta la się za po mo cą
wy mia ru za dań do wy ko na nia przez da ne go pra cow ni ka lub gru pę pra cow ni ków.
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Pra co daw ca, po po ro zu mie niu z pra cow ni kiem, usta la czas nie zbęd ny do wy ko na -
nia po wie rzo nych za dań. Ilość i roz miar za dań po win ny być tak usta lo ne, aby pra -
cow nik mógł je wy ko nać w cza sie nie dłuż szym niż 8 go dzin na do bę i prze cięt nie 40
go dzin w prze cięt nie 5-dnio wym ty go dniu pra cy. Sys tem ten mo że być wpro wa dzo -
ny, je że li jest to uza sad nio ne ro dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją al bo miej scem wy -
ko ny wa nia pra cy.
� Na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka mo że być do nie go sto so wa ny sys tem

skró co ne go ty go dnia pra cy, w któ rym do pusz czal ne jest wy ko ny wa nie pra cy przez
mniej niż 5 dni w cią gu ty go dnia, przy rów no cze snym prze dłu 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.
� Na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka mo że być do nie go sto so wa ny sys tem pra -

cy week en do wej, w któ rym pra ca świad czo na jest wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie -
dzie le i świę ta. Do pusz czal ne jest rów nież prze dłu 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 1 mie sią ca.

Sys tem skró co ne go cza su pra cy moż na wpro wa dzić dla pra cow ni ków za trud -
nio nych w wa run kach szcze gól nie uciąż li wych lub szcze gól nie szko dli wych dla zdro -
wia. Skró ce nie cza su pra cy mo że po le gać na usta no wie niu przerw w pra cy
wli cza nych do cza su pra cy (w ta ki spo sób skra ca się czas pra cy przy pra cy mo no -
ton nej lub pra cy w usta lo nym z gó ry tem pie) al bo ob ni że niu norm cza su pra cy.

3.2. Prze rwy i od po czyn ki w pra cy

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nie nia co naj mniej 15 mi nu to wej prze rwy
w pra cy pra cow ni ko wi, któ re go do bo wy wy miar cza su wy no si co naj mniej 6 go dzin.
Czas tej prze rwy jest wli cza ny do cza su pra cy.

Po nad to pra co daw ca mo że wpro wa dzić jed ną prze rwę w pra cy nie wli cza ną
do cza su pra cy, w wy mia rze nie prze kra cza ją cym 60 mi nut, prze zna czo ną na spo ży -
cie po sił ku lub za ła twie nie spraw oso bi stych.

Dłuż sze prze rwy w pra cy wli cza ne do cza su pra cy przy słu gu ją pra cow ni cy
kar mią cej dziec ko pier sią. Ma ona pra wo do dwóch pół go dzin nych przerw. Pra cow -
ni ca kar mią ca wię cej niż jed no dziec ko ma pra wo do dwóch przerw w pra cy, po 45
mi nut każ da. Prze rwy na kar mie nie mo gą być na wnio sek pra cow ni cy udzie la ne
łącz nie. Jed nak że pra cow ni ca, któ ra pra cu je po ni żej 6 go dzin dzien nie ma pra wo
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W każ dym sys te mie cza su pra cy pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić pra -
cow ni ko wi od po wied nią licz bę dni wol nych od pra cy, a tak że do bo wych i ty go -
dnio wych od po czyn ków.



do jed nej prze rwy na kar mie nie. Ta ka prze rwa nie przy słu gu je pra cow ni cy, któ rej do -
bo wy czas pra cy jest krót szy niż 4 go dzi ny.

Pra cow ni ko wi przy słu gu je w każ dej do bie pra wo do co naj mniej 11 go dzin nie -
prze rwa ne go od po czyn ku. Ozna cza to, że pra cow nik mo że pra co wać w cią gu do -
by mak sy mal nie przez 13 go dzin.

Do bo wy od po czy nek moż na jed nak skró cić w przy pad ku:

� pra cow ni ków za rzą dza ją cych w imie niu pra co daw cy za kła dem pra cy,

� 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.

Od po czy nek ty go dnio wy po wi nien obej mo wać 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 wy jąt ko wych przy pad kach, w tym 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, moż na skró cić ty go dnio -
wy nie prze rwa ny od po czy nek, nie bar dziej jed nak niż do 24 go dzin.

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

Pra cą nad licz bo wą 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,

� pra ca wy ko ny wa na po nad prze dłu 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.

Przy kład:

Pra cą nad licz bo wą dla pra cow ni ka za trud nio ne go w pod sta wo wym sys te mie cza -
su pra cy bę dzie pra ca po nad 8 go dzin na do bę oraz po nad 40 go dzin prze cięt -
nie w ty go dniu w da nym okre sie roz li cze nio wym.
Z ko lei dla pra cow ni ka za trud nio ne go w rów no waż nym sys te mie cza su pra cy,
w któ rym do pusz czal ne jest prze dłu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy, np.
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Je śli pra cow nik świad czy pra cę w rów no waż nym sys te mie cza su pra cy,
w któ rym do pusz czal ne jest prze dłu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy do 16
al bo 24 go dzin, pra co daw ca ma obo wią zek po każ dym okre sie wy ko ny wa nia
pra cy w prze dłu żo nym wy mia rze, za pew nić mu od po czy nek od po wia da ją cy
co naj mniej licz bie prze pra co wa nych go dzin, np. je że li pra cow nik prze pra co -
wał w da nej do bie 16 go dzin, pra co daw ca mu si za pew nić mu nie mniej niż 16
go dzin od po czyn ku.



do 12 go dzin, pra cą w go dzi nach nad licz bo wych bę dzie pra ca po nad 8 go dzin
na do bę w dniach, w któ rych zgod nie z gra fi kiem miał pra co wać 8 lub mniej go -
dzin, a w dniach, w któ rych miał pra co wać wię cej niż 8 go dzin – pra ca po nad licz -
bę, któ rą miał prze pra co wać. Pra cą w go dzi nach nad licz bo wych dla wska za ne go
pra cow ni ka bę dzie też pra ca po nad 40 go dzin prze cięt nie w ty go dniu w obo wią -
zu ją cym go okre sie roz li cze nio wym.

Pra ca w go dzi nach nad licz bo wych do pusz czal na jest je dy nie 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 – zgod nie z li mi tem 150 go dzin w ro ku ka -
len da rzo wym. Umo wa o pra cę lub prze pi sy we wnątrz za kła do we mo gą usta -
lić jed nak wyż szy li mit.

Zgod nie z prze pi sa mi pra cow nik nie mo że pra co wać w go dzi nach nad licz bo -
wych wię cej niż 416 go dzin w ro ku ka len da rzo wym.

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,

© za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych przy pa da ją cych 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,

© za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych bę dą cych prze kro cze niem śred nio -
ty go dnio wej nor my 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.

W przy pad ku pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę sta le po za za kła dem pra cy,
wy na gro dze nie wraz z do dat kiem moż na za stą pić ry czał tem.

Pra cę w go dzi nach nad licz bo wych pra co daw ca mo że re kom pen so wać cza sem
wol nym od pra cy, za miast wy pła ty do dat ku. I tak, w za mian za czas prze pra co wa -
ny w go dzi nach nad licz bo wych pra co daw ca, na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka, mo -
że udzie lić mu w tym sa mym wy mia rze cza su wol ne go od pra cy.

Pra co daw ca w za mian za czas prze pra co wa ny w go dzi nach nad licz bo wych mo że
udzie lić pra cow ni ko wi cza su wol ne go tak że bez je go wnio sku. W ta kim przy pad ku
mu si jed nak udzie lić cza su wol ne go od pra cy w wy mia rze o po ło wę wyż szym niż licz -
ba prze pra co wa nych go dzin nad licz bo wych, tj. 1 godz. pra cy nad licz bo wej = 1,5 godz.
cza su wol ne go. Po wi nien go udzie lić naj póź niej do koń ca okre su roz li cze nio we go.
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W go dzi nach nad licz bo wych pra co daw ca nie mo że za trud niać:

� ko biet w cią ży,

� pra cow ni ków opie ku ją cych się dziec kiem do lat 4 bez ich zgo dy,

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

� pra cow ni ków nie peł no spraw nych, chy ba że są za trud nie ni przy pil no wa niu
lub wła ści wy le karz wy ra zi na to zgo dę.

3.4. Pra ca w po rze noc nej

Po ra noc na obej mu je 8 go dzin mię dzy 21.00 a 7.00. Pra co daw ca w re gu la mi -
nie pra cy okre śla, któ re z ośmiu go dzin we wska za nym po wy żej prze dzia le cza so -
wym sta no wią w je go za kła dzie pra cy po rę noc ną (np. od 21.00 do 5.00; od 23.00
do 7.00).

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 każ dą 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 po rze noc nej pra co daw ca nie mo że za trud niać:

� ko biet w cią ży,

� pra cow ni ków opie ku ją cych się dziec kiem do lat 4 bez ich zgo dy.

3.5. Pra ca w nie dzie le i świę ta

Zgod nie z Ko dek sem pra cy, pra ca w świę ta (rów nież w świę ta przy pa da ją ce
w nie dzie le) w pla ców kach han dlo wych jest nie do zwo lo na.

UWA GA!
Pra ca w nie dzie le jest do zwo lo na w pla ców kach han dlo wych wy łącz nie

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.
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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 leż ne go pra cow ni ko wi za peł ny mie sięcz ny wy miar cza su 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.



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

� 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 służ bach 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 służ by 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 pla ców kach opie -
kuń czo -wy cho waw czych, 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.

Na pra co daw cy cią ży obo wią zek za pew nie nia pra cow ni ko wi wy ko nu ją ce mu pra -
cę w nie dzie le i świę ta, in ne go dnia wol ne go od pra cy:

� w okre sie 6 dni ka len da rzo wych po prze dza ją cych lub na stę pu ją cych po prze -
pra co wa nej nie dzie li – w sy tu acji, gdy pra cow nik świad czy pra cę w nie dzie lę,

� w cią gu okre su roz li cze nio we go – w za mian za pra cę w świę to.

Je że li pra cow nik nie otrzy ma dnia wol ne go w za mian za pra cę w nie dzie lę w po -
wyż szym ter mi nie, wów czas pra co daw ca po wi nien udzie lić mu te go dnia do koń ca
da ne go okre su roz li cze nio we go, a gdy i to nie jest moż li we, mu si wy pła cić do da tek
w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia w za mian za każ dą go dzi nę pra cy w nie dzie lę. To
sa mo do ty czy re kom pen sa ty za pra cę w świę to.
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4. Urlo py

4.1. Urlop wy po czyn ko wy

4.1.1. Na by cie pra wa do pierw sze go i ko lej ne go urlo pu wy po czyn ko we go

W ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pra cow nik po raz pierw szy pod jął pra cę, pra wo
do urlo pu wy po czyn ko we go uzy sku je z upły wem każ de 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. Za tem wska za -
ny pra cow nik na by wa pra wo do urlo pu cząst ko we go z do łu, za każ dy mie siąc pra cy.

Pra wo do ko lej nych urlo pów pra cow nik na by wa w każ dym na stęp nym ro ku ka -
len da rzo wym. Ozna cza to, że ko lej ne urlo py pra cow nik na by wa za wsze z gó ry.

Przy kład:

Pra cow nik, któ ry swo ją pierw szą pra cę roz pocz nie 1 wrze śnia, pra wo do urlo pu
wy po czyn ko we go w wy mia rze 1,66 dnia na bę dzie 30 września. Ko lej ne urlo py
cząst ko we w tym sa mym wy mia rze bę dą mu przy słu gi wać z upły wem każ de go
ko lej ne go mie sią ca, tj. 31 października, 30 listopada oraz 31 grudnia. Za tem
za okres od 1 wrze śnia do 31 grud nia pra cow nik na bę dzie pra wo do 4/12 peł ne -
go wy mia ru urlo pu wy po czyn ko we go. Od 1 stycz nia pra cow nik ten na bę dzie z gó -
ry pra wo do 20 dni urlo pu, po nie waż ma krót szy niż 10-let ni staż pra cy.

4.1.2. Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go

Urlop wy po czyn ko wy wy no si:

� 20 dni – gdy pra cow nik jest za trud nio ny kró cej niż 10 lat,

� 26 dni – gdy pra cow nik jest za trud nio ny co naj mniej 10 lat.
Do okre su za trud nie nia, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, wli cza się wszyst kie

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.

Po nad to je że li pra cow nik po zo sta je jed no cze śnie w dwóch lub wię cej sto sun -
kach pra cy, do opi sy wa ne go okre su za trud nie nia wli cza się tak że okres po przed -
nie go nie za koń czo ne go za trud nie nia w czę ści przy pa da ją cej przed na wią za niem
dru gie go lub ko lej ne go sto sun ku pra cy.

Przy kład:

W dniu 1 lu te go 2015 r. Jan zo stał za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę
na czas nie okre ślo ny, w wy mia rze 1/2 eta tu. 1 kwiet nia 2015 r. Jan przed sta wił
świa dec two pra cy wy sta wio ne przez po przed nie go pra co daw cę, u któ re go był
za trud nio ny na pod sta wie umo wy za war tej na czas od 1 sierp nia 2014 r. do 31
mar ca 2015 r. W stażu urlopowym Ja na pracodawca po wi nien uwzględ nić część
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okre su za trud nie nia u wcze śniej sze go pra co daw cy – przy pa da ją cy od 1 sierp -
nia 2014 r. do 31 stycz nia 2015 r.

4.1.3. Okre sy na uki wli cza ne do sta żu pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo -
pu wy po czyn ko we go

Do okre su pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, do li cza się na stę pu ją ce okre -
sy za koń czo nej na uki w:
� za sad ni czej lub in nej rów no rzęd nej szko le 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 le 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 le 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 le ogól no kształ cą cej – 4 la ta,
� szko le po li ce al nej – 6 lat,
� szko le wyż szej – 8 lat.

Wska za nych okre sów nie su mu je się.

Je że li pra cow nik w cza sie za trud nie nia rów nież po bie rał na ukę, wli cze niu
do okre su pra cy pod le ga al bo okres za trud nie nia, w któ rym by ła po bie ra na na uka,
al bo okres na uki – bio rąc pod uwa gę, co jest ko rzyst niej sze dla pra cow ni ka.

Przy kład:
Pra cow nik przez okres na uki w szko le wy ższej po zo sta wał w za trud nie niu. Z chwi -
lą ukoń cze nia stu diów pra co daw ca po wi nien wli czyć do sta żu urlo po we go pra -
cow ni ka 8 lat, a po mi nąć okres pra cy. Ta kie roz wią za nie jest bo wiem
ko rzyst niej sze dla pra cow ni ka.

4.1.4. Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go pra cow ni ka za trud nio ne go w nie -
peł nym wy mia rze cza su pra cy

Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy pra co daw ca po wi nien usta lić pro por cjo nal nie do wy mia ru cza -
su pra cy pra cow ni ka.

Przy kład:
Pra cow ni ko wi, któ ry ma sied mio let ni staż pra cy i jest za trud nio ny w wy mia rze 1/2
eta tu – przy słu gu je urlop wy po czyn ko wy w wy mia rze 1/2 z 20 dni = 10 dni.
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Je że li w wy ni ku pro por cjo nal ne go usta la nia wy mia ru urlo pu wy po czyn ko -
we go dla nie peł no eta tow ca, wy miar te go urlo pu nie obej mu je peł ne go dnia, pra -
co daw ca ma obo wią zek za okrą glić go w gó rę do peł ne go dnia.



4.1.5. Za sa dy udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go

Urlo pu wy po czyn ko we go udzie la się w te 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. Nie ma zna cze nia, czy dzień
pra cy da ne go pra cow ni ka przy pa da w dniu po wsze dnim, w nie dzie lę, czy w świę to.

Urlo pu udzie la się 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. Je den dzień urlo pu od po wia da
8 go dzi nom pra cy.

Pra co daw ca udzie la pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go w peł nych dniach
pra cy. Od tej za sa dy jest je den wy ją tek. Pra co daw ca mo że udzie lić 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, gdy część urlo pu po zo sta ła do wy ko rzy sta nia jest niż sza 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:

Krzysz tof jest za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, za -
war tej od 1 stycz nia 2014 r. do 31 grud nia 2014 r. Przy słu gu je mu urlop w wy mia -
rze 20 dni (tj. 160 go dzin). Krzysz tof pra cu je w rów no wa żnym sys te mie cza su
pra cy. Do koń ca li sto pa da 2014 r. wy ko rzy stał on 156 go dzin urlo pu, to zna czy 11
dni, w któ rych miał pra co wać po 12 go dzin oraz 3 dni, w któ rych miał pra co wać
po 8 go dzin (czy li 11 x 12 = 132 go dzi ny urlo pu plus 3 x 8 = 24 go dzi ny urlo pu,
ra zem 156 go dzin). Krzysz tof zło żył wnio sek o urlop na dzień 7 grud nia 2014 r.,
w któ rym to dniu miał prze pra co wać 8 go dzin. Pra co daw ca udzie lił pra cow ni ko -
wi urlo pu jed nak tyl ko na 4 go dzi ny (160 go dzin przy słu gu ją ce go urlo pu – 156
go dzin wy ko rzy sta ne go urlo pu = 4 go dzi ny urlo pu po zo sta łe go do wy ko rzy sta nia
w 2014 r.). Na po zo sta łe 4 go dzi ny pra cy w dniu 7 grud nia 2014 r. Krzysz tof mu -
siał przyjść do pra cy.

4.1.6. Co to jest urlop pro por cjo nal ny?

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 wyż 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,
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© 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.

Przykład:

Pra cow nik ze sta żem pra cy krót szym niż 10 lat był za trud nio ny u pra co daw cy
od 1 stycz nia 2015 r. do 31 mar ca 2015 r. U ko lej ne go pra co daw cy zo stał za trud -
nio ny 1 czerw ca 2015 r. na pod sta wie umo wy o pra cę na czas nie okre ślo ny.
U pierw sze go pra co daw cy na był pra wo do urlo pu za okres sty czeń -ma rzec
w wy mia rze 3/12 z 20 dni = 5 dni. Na to miast u ko lej ne go pra co daw cy bę dzie
mu przy słu gi wał urlop za okres czer wiec-gru dzień, tj. 7/12 z 20 dni = 12 dni.

Za sa dy usta la nia wy mia ru urlo pu u ko lej ne go pra co daw cy 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 oraz

� 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 służ by woj sko wej lub jej form za stęp czych, okre so -

wej służ by woj sko wej, 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.

4.1.7. Kie dy pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu wy po -
czyn ko we go?

Pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu w tym ro ku ka len da -
rzo wym, w któ rym pra cow nik uzy skał do nie go pra wo.

Pra co daw ca po wi nien udzie lać urlo pów zgod nie z pla nem urlo pów, któ ry spo rzą -
dza bio rąc pod uwa gę wnio ski pra cow ni ków i ko niecz ność za pew nie nia nor mal ne -
go to ku pra cy. Pla nem urlo pów nie obej mu je się czę ści urlo pu udzie la ne go
na żą da nie pra cow ni ka.

Na pra co daw cy nie cią ży obo wią zek usta la nia pla nu urlo pów:
� je że li za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa wy ra zi ła na to zgo dę,
� je że li u da ne go pra co daw cy nie dzia ła za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa. 
W ta kich przy pad kach pra co daw ca usta la ter min urlo pu w po ro zu mie niu z pra -

cow ni kiem.
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Pra co daw ca ma pra wo na ka zać pra cow ni ko wi wy ko rzy sta nie urlo pu wy po czyn -
ko we go w trak cie okre su wy po wie dze nia umo wy o pra cę.

Pra co daw ca ma obo wią zek udzie lić pra cow ni ko wi nie wy ko rzy sta ne go urlo pu
naj póź niej do 30 września na stęp ne go ro ku ka len da rzo we go. Nie do ty czy to jed nak
urlo pu udzie la ne go na żą da nie pra cow ni ka.

4.1.8. Prze su nięcie, prze rwa nie, od wo ła nie z urlo pu

Prze su nię cie ter mi nu urlo pu mo że na stą pić:

� na wnio sek pra cow ni ka, umo ty wo wa ny waż ny mi przy czy na mi,

� 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 waż ne za kłó ce nia to ku pra cy.

Pra co daw ca mu si prze su nąć urlop na ter min póź niej szy, 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:

� cza so wej nie zdol no ści do pra cy wsku tek cho ro by i 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 al bo na prze szko le nie woj sko we na czas
do 3 mie się cy,

� urlo pu ma cie rzyń skie go.

W przy pad ku gdy pra cow nik roz po czął już urlop wy po czyn ko wy, a do szło do ww.
oko licz no ści, urlop zo sta je prze rwa ny. W ta kiej sy tu acji, pra co daw ca jest zo bo wią -
za ny udzie lić nie wy ko rzy sta nej czę ści urlo pu w ter mi nie póź niej szym.

Pra co daw ca mo że od wo łać pra cow ni ka z urlo pu tyl ko wów czas, gdy oka że
się, że jest to ko niecz ne, a pra co daw ca nie był w sta nie prze wi dzieć te go wcze śniej.

4.1.9. Urlop na żą da nie

Urlop na żą da nie to część urlo pu wy po czyn ko we go, któ rej pra co daw ca ma obo -
wią zek udzie lić na żą da nie pra cow ni ka i w ter mi nie przez nie go wska za nym – pra -
cow nik zgła sza wów czas żą da nie je go udzie le nia naj póź niej w dniu roz po czę cia
urlo pu. Wy miar te go urlo pu to mak sy mal nie 4 dni w każ dym ro ku ka len da rzo wym.
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Urlop na żą da nie mo żesz wy ko rzy stać w czę ściach (np. czte ry ra zy po jed -
nym dniu lub dwa ra zy po dwa dni) al bo w ca ło ści (czte ry ko lej ne dni).

Na wnio sek pra cow ni cy udzie la się jej urlo pu bez po śred nio po urlo pie ma -
cie rzyń skim. Pra wo to przy słu gu je rów nież pra cow ni ko wi -oj cu wy cho wu ją ce mu
dziec ko, któ ry ko rzy sta z urlo pu ma cie rzyń skie go.



4.1.10. Ja kie wy na gro dze nie przy słu gu je pra cow ni ko wi za czas urlo pu wy -
po czyn ko we go?

Za czas urlo pu wy po czyn ko we go pra cow nik ma pra wo do ta kie go wy na gro dze -
nia, ja kie by otrzy mał, gdy by w tym cza sie pra co wał.

Za sa dy ob li cza nia wy na gro dze nia urlo po we go szcze gó ło wo re gu lu je roz po rzą dze -
nie 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 nięż ne go za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, ze zm.).

4.1.11. Ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy

Pra cow ni ko wi przy słu gu je ekwi wa lent pie nięż ny za nie wy ko rzy sta ny urlop wy -
po czyn ko wy, w przy pad ku nie wy ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go mu urlo pu w ca ło ści
lub w czę ści z po wo du roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy.

Pra co daw ca nie mu si wy pła cać 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.

4.2. Urlop bez płat ny

Na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka pra co daw ca mo że, choć nie mu si, udzie lić mu
urlo pu bez płat ne go. Je go wy miar za le ży od uzgod nień mię dzy pra cow ni kiem a pra -
co daw cą.

4.3. Urlop ma cie rzyń ski

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

� 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

� 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

� 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

� 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

� 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym
porodzie.

Nie więcej niż 6 ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go mo że przy pa dać przed prze wi -
dy wa ną da tą po ro du.

Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim można wziąć dodatkowy urlop ma-
cierzyński od 6 do 8 tygodni, w zależności od liczby dzieci przy jednym porodzie.
Tego urlopu udziela się w całości albo w 2 częściach, bezpośrednio jedna po drugiej
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– w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Po nim można wziąć dodatkowy urlop
rodzicielski do 26 tygodni, udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 3 częściach,
z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Pra cow ni ca, któ ra po po ro dzie wy ko rzy sta ła co naj mniej 14 ty go dni urlo pu ma -
cie rzyń skie go, ma pra wo zre zy gno wać z po zo sta łej czę ści te go urlo pu. W ta kim
przy pad ku nie wy ko rzy sta nej czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go udzie la się na pi sem ny
wnio sek pra cow ni ko wi -oj cu wy cho wu ją ce mu dziec ko. Aby sko rzy stać z po wyż szej
moż li wo ści pra cow ni ca po win na zgło sić pra co daw cy pi sem ny wnio sek w spra wie re -
zy gna cji z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go, naj póź niej na 7 dni przed przy stą pie niem
do pra cy. Do ta kie go wnio sku na le ży do łą czyć za świad cze nie pra co daw cy za trud -
nia ją ce go pra cow ni ka-oj ca wy cho wu ją ce go dziec ko, po twier dza ją ce ter min roz po -
czę cia urlo pu ma cie rzyń skie go przez pra cow ni ka.

Od 2010 ro ku za rów no pra cow ni cy, jak i pra cow ni ko wi -oj cu wy cho wu ją ce mu
dziec ko przy słu gu je do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski. Je go mak sy mal ny wy miar
od 2014 ro ku wy no si 6 ty go dni lub 8 ty go dni (w za le żno ści od licz by dzie ci uro dzo -
nych przy jed nym po ro dzie). 

Po za koń cze niu urlo pu ma cie rzyń skie go pra cow ni ca ma pra wo po wro tu do pra -
cy na do tych cza so we sta no wi sko, a je że li nie jest to mo żli we, na sta no wi sko rów no-
rzęd ne z zaj mo wa nym przed roz po czę ciem urlo pu lub na in ne sta no wi sko od po wia-
da ją ce jej kwa li fi ka cjom za wo do wym, za wy na gro dze niem, ja kie otrzy my wa ła by,
gdy by nie ko rzy sta ła z urlo pu.

Za czas urlo pu ma cie rzyń skie go przy słu gu je za si łek ma cie rzyń ski. Za sa dy je go
przy zna wa nia okre śla usta wa z dnia 25 czerw ca 1999 r. o świad cze niach pie nięż nych
z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie cho ro by i ma cie rzyń stwa (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 159).

4.4. Urlop wy cho waw czy

Pra cow nik, któ ry jest za trud nio ny co naj mniej 6 mie się cy (bie rze my pod uwa gę
ogól ny staż za trud nie nia u wszyst kich pra co daw ców) ma pra wo do urlo pu wy cho -
waw cze go w wy mia rze do 36 miesięcy w ce lu spra wo wa nia oso bi stej opie ki
nad dziec kiem, nie dłu żej jed nak niż do ukoń cze nia przez nie 5 ro ku ży cia. Jest to
urlop bez płat ny, gwa ran tu ją cy pra cow ni ko wi po wrót do pra cy na sta no wi sko, ja kie
zaj mo wał przed urlo pem, z tym sa mym wy na gro dze niem. Mo że się zda rzyć, że pra -
co daw ca nie mo że przy wró cić pra cow ni ka na je go daw ne sta no wi sko. Wte dy po wi -
nien przy wró cić go do pra cy na sta no wi sku rów no rzęd nym z zaj mo wa nym
przed roz po czę ciem urlo pu lub za trud nić go na in nym sta no wi sku od po wia da ją cym
je go kwa li fi ka cjom za wo do wym, za wy na gro dze niem nie ni ższym od wy na gro dze -
nia za pra cę przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi w dniu pod ję cia pra cy na sta no wi sku
zaj mo wa nym przed tym urlo pem.
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Urlo pu wy cho waw cze go udzie la się na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka zło żo ny
na 2 ty go dnie przed na dej ściem pla no wa ne go ter mi nu urlo pu.

Urlop wy cho waw czy mo że być wy ko rzy sta ny naj wy żej w 5 czę ściach. Wy miar każ -
dej z czę ści każ do ra zo wo okre śla pra cow nik, któ ry ko rzy sta z urlo pu wy cho waw cze go.

W cza sie urlo pu wy cho waw cze go pra cow nik ma pra wo pod jąć: pra cę za rob -
ko wą za rów no u do tych cza so we go, jak i in ne go pra co daw cy, in ną dzia łal ność i na -
ukę lub szko le nie. Pra cow nik nie mo że jed nak te go ro bić za miast spra wo wa nia
oso bi stej opie ki nad dziec kiem.

Je że li pra cow nik trwa le za prze stał spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem,
po wi nien zgło sić swój po wrót do pra cy. Je że li jed nak te go nie uczy ni, a pra co daw -
ca sam usta li, że pra cow nik nie opie ku je się dziec kiem, wzy wa pra cow ni ka do sta -
wie nia się do pra cy w ter mi nie przez sie bie wska za nym. Wy zna czo ny ter min mu si
jed nak przy pa dać nie póź niej niż w cią gu 30 dni od dnia usta le nia pra co daw cy i nie
wcze śniej niż po upły wie 3 dni od dnia we zwa nia.

Pra cow nik mo że zre zy gno wać z urlo pu wy cho waw cze go:

� w każ dym cza sie – za zgo dą pra co daw cy al bo

� po uprzed nim za wia do mie niu pra co daw cy – naj póź niej na 30 dni przed ter -
mi nem za mie rzo ne go pod ję cia pra cy.

Za miast wy stę po wać do pra co daw cy z wnio skiem o udzie le nie urlo pu wy cho -
waw cze go, mo żesz zło żyć mu wnio sek o ob ni że nie obo wią zu ją ce go Cię wy mia -
ru cza su pra cy do wy mia ru nie niż sze go niż po ło wa peł ne go wy mia ru cza su pra cy
w okre sie, w któ rym mógł byś ko rzy stać z ta kie go urlo pu. Pra co daw ca jest zo bo wią -
za ny roz pa trzyć Twój wnio sek.

W okresie od złożenia wniosku do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru,
będziesz objęty ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę,
nie dłużej jednak niż przez okres łączny 12 miesięcy.

Nie za leż nie od po wyż szych upraw nień, 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 pra wo do 2 dni wol nych od pra -
cy w każ dym ro ku ka len da rzo wym. Pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia
za dni wol ne.
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Za trud nia nie pra cow ni ków
mło do cia nych

1. Umo wa o pra cę

Mło do cia nym jest oso ba, któ ra ukoń czy ła 16 lat, a nie prze kro czy ła 18 lat.

Pra cow nik mło do cia ny mu si mieć ukoń czo ne 16 lat, a po nad to mu si:

� ukoń czyć co naj mniej gim na zjum,

� przed sta wić świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że pra ca da ne go ro dza ju
nie za gra ża je go zdro wiu.

Mło do cia nych moż na za trud nić w ce lu przy go to wa nia za wo do we go lub przy
pracach lekkich.

� Umo wa o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo do we go

Umo wa o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo do we go sta no wi szcze gól ny ro dzaj
umo wy o pra cę. Zgod nie z prze pi sa mi, umo wa o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo -
do we go za sad ni czo po win na być za war ta na czas nie okre ślo ny.

Umo wa o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo do we go po win na okre ślać:
© ro dzaj przy go to wa nia za wo do we go (na uka za wo du lub przy ucze nie do wy -

ko ny wa nia okre ślo nej pra cy),
© czas trwa nia i miej sce od by wa nia przy go to wa nia za wo do we go,
© spo sób do kształ ca nia teo re tycz ne go,
© wy so kość wy na gro dze nia.

Pra co daw ca mo że wy po wie dzieć pra cow ni ko wi mło do cia ne mu umo wę
o pra cę za war tą w ce lu przy go to wa nia za wo do we go tyl ko w ra zie:

© nie wy peł nia nia przez mło do cia ne go obo wiąz ków wy ni ka ją cych z umo wy
o pra cę lub obo wiąz ku do kształ ca nia się, po mi mo sto so wa nia wo bec nie go
środ ków wy cho waw czych, tzn. prze pro wa dze nia roz mów z mło do cia nym 

42

Pra wo za ka zu je za trud nia nia osób, któ re nie ma ją ukoń czo nych 16 lat,
oprócz przy pad ków okre ślo nych prze pi sa mi. Wy ją tek do ty czy m.in. dzia łal no ści
ar ty stycz nej – np. ak to rów dzie cię cych, któ rzy mo gą być za trud nie ni pod wa -
run kiem zgo dy ro dzi ców i in spek to ra pra cy.



ma ją cych na ce lu na kło nie nie go do pra wi dło we go po stę po wa nia i na le ży te -
go wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków, upo mi na nia  mło do cia ne go,

© ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji za kła du,
© re or ga ni za cji za kła du pra cy, unie moż li wia ją cej kon ty nu owa nie przy go to wa -

nia za wo do we go,
© stwier dze nia nie przy dat no ści mło do cia ne go do pra cy, w za kre sie któ rej od by -

wa przy go to wa nie za wo do we (np. w przy pad ku ujaw nio ne go po ba da niach
le kar skich nie za do wa la ją ce go sta nu zdro wia mło do cia ne go nie zbęd ne go
w da nym za wo dzie).

� Za trud nia nie mło do cia nych w in nym ce lu niż przy go to wa nie za wo do we

Mło do cia ny mo że być za trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę przy wy ko ny -
wa niu lek kich prac. Wy ko ny wa nie przez pra cow ni ka te go ro dza ju prac nie mo że
jed nak po wo do wać za gro że nia dla ży cia, zdro wia i roz wo ju psy cho fi zycz ne go. Po -
nad to nie mo że utrud niać mło do cia ne mu wy peł nia nia obo wiąz ku szkol ne go.

2. Czas pra cy

Pra co daw ca, za trud nia jąc pra cow ni ka mło do cia ne go przy wy ko ny wa niu prac
lek kich, jest zo bo wią za ny do usta le nia wy mia ru i roz kła du je go cza su pra cy,
uwzględ nia jąc ty go dnio wą licz bę go dzin na uki wy ni ka ją cą z pro gra mu na ucza nia
oraz z roz kła du za jęć szkol nych.

Aby mło do cia ny mógł wy peł niać obo wią zek szkol ny:
� ty go dnio wy wy miar cza su pra cy mło do cia ne go w okre sie od by wa nia za jęć

szkol nych nie mo że prze kra czać 12 go dzin,
� do bo wy wy miar cza su pra cy mło do cia ne go w dniu uczest ni cze nia w za ję -

ciach szkol nych nie mo że prze kra czać 2 go dzin.
W okre sie fe rii szkol nych wy miar cza su pra cy pra cow ni ka mło do cia ne go za trud -

nio ne go przy wy ko ny wa niu lek kich prac nie mo że prze kra czać 7 go dzin na do bę
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Tyl ko wy żej wska za ne przy czy ny da ją pra co daw cy pod sta wę do wy po wie -
dze nia umo wy za war tej w ce lu przy go to wa nia za wo do we go.

Wy kaz lek kich prac okre śla pra co daw ca po uzy ska niu zgo dy wła ści we go le -
ka rza. Wy kaz ten wy ma ga po nad to za twier dze nia przez wła ści we go in spek to ra
pra cy.



i 35 go dzin w ty go dniu. Do bo wy wy miar cza su pra cy mło do cia ne go w wie ku do 16
lat nie mo że jed nak prze kra czać 6 go dzin.

Pra cow ni cy mło do cia ni mo gą wy ko ny wać lek kie pra ce u wię cej niż jed ne go pra -
co daw cy. Nie mo gą przy tym jed nak pra co wać po nad nor mę. Dla te go pra co daw ca,
przed na wią za niem sto sun ku pra cy, ma obo wią zek uzy ska nia od mło do cia ne go
oświad cze nia o za trud nie niu al bo o nie po zo sta wa niu w za trud nie niu u in ne go pra -
co daw cy.

Czas pra cy pra cow ni ka mło do cia ne go za trud nio ne go w ce lu przy go to wa nia
za wo do we go nie mo że prze kra czać 8 go dzin na do bę, a w przy pad ku mło do cia ne -
go w wie ku do 16 lat – 6 go dzin.

Po nad to, je że li do bo wy wy miar cza su pra cy mło do cia ne go jest dłuż szy niż 4,5
go dzi ny, pra co daw ca ma obo wią zek wpro wa dzić prze rwę w pra cy trwa ją cą nie prze -
rwa nie 30 mi nut.

Pra co daw ca nie mo że za trud niać mło do cia ne go:
© w go dzi nach nad licz bo wych,
© w po rze noc nej, tj. po mię dzy go dzi na mi 22.00 a 6.00.
Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić mło do cia ne mu:
© co naj mniej 14-go dzin ną prze rwę w pra cy – obejmującą porę nocną,
© co naj mniej 48 go dzin nie prze rwa ne go ty go dnio we go od po czyn ku obej mu -

ją ce go nie dzie lę.

3. Urlo py

Pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go w wy mia rze 12 dni ro bo czych pra cow nik
mło do cia ny uzy sku je z upły wem 6 mie się cy od roz po czę cia pierw szej pra cy. Z upły -
wem ro ku pra cy (12 mie się cy) pra cow nik mło do cia ny uzy sku je pra wo do urlo pu
w wy mia rze 26 dni ro bo czych. W ro ku, w któ rym koń czy 18 lat, ma pra wo do urlo -
pu w wy mia rze 20 dni ro bo czych, je że li pra wo do urlo pu uzy skał przed ukoń cze -
niem 18 lat.

Pra cow ni ko wi mło do cia ne mu uczęsz cza ją ce mu do szko ły pra co daw ca mu si
udzie lić urlo pu w okre sie fe rii szkol nych. Na wnio sek mło do cia ne go, któ ry nie na był
jesz cze pra wa do urlo pu wy po czyn ko we go, pra co daw ca mo że udzie lić mu za licz ko -
wo urlo pu w okre sie tych fe rii.

Na wnio sek mło do cia ne go ucznia szko ły dla pra cu ją cych, pra co daw ca jest zo -
bo wią za ny udzie lić mu w okre sie fe rii szkol nych urlo pu bez płat ne go w wy mia rze nie -
prze kra cza ją cym łącz nie z urlo pem wy po czyn ko wym 2 mie się cy.
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Okres urlopu bezpłatnego udzielanego młodocianemu w okresie ferii
wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.



In ne for my za trud nie nia

1. Umo wy cy wil no praw ne

Nie jest sto sun kiem pra cy sto su nek praw ny, ja ki po wsta je mię dzy stro na mi za -
wie ra ją cy mi umo wy cy wil no praw ne, np. umo wę o dzie ło, umo wę zle ce nia. Przed -
mio tem umo wy o dzie ło jest wy ko na nie dzie ła. Z ko lei umo wa zle ce nia jest umo wą
o świad cze nie usług. Umo wa o dzie ło róż ni się od umo wy zle ce nia tym, że za wsze
mu si być uwień czo na kon kret nym i spraw dzal nym re zul ta tem. Mniej sze zna cze nie
ma tu obo wią zek oso bi ste go wy ko na nia dzie ła przez przyj mu ją ce go za mó wie nie,
istot ne jest, aby re zul tat koń co wy był osią gnię ty.

Za sa dy za wie ra nia umów cy wil no praw nych zo sta ły za war te w Ko dek sie cy wil -
nym.

Za trud nie ni w ra mach umów cy wil no praw nych nie są za tem ob ję ci prze pi -
sa mi ochron ny mi Ko dek su pra cy, do ty czą cy mi m.in.:

� pro ce du ry wy po wia da nia pra cow ni ko wi umo wy za war tej na czas nie okre ślo -
ny (ko niecz ność kon sul ta cji ze związ ka mi za wo do wy mi, po da nie przy czy ny
uza sad nia ją cej wy po wie dze nie),

� udzie la nia urlo pów wy po czyn ko wych, ma cie rzyń skich i wy cho waw czych,

� wy pła ty wy na gro dze nia za urlop czy ekwi wa len tu pie nięż ne go za nie wy ko -
rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy,

� sto so wa nia prze pi sów li mi tu ją cych nor my cza su pra cy,

� wy pła ty – oprócz nor mal ne go wy na gro dze nia – do dat ku za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych.

UWA GA!
Pra cow nik za trud nio ny za wy na gro dze niem, wy ko nu ją cy pra cę 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, jest za trud nio ny na pod sta wie sto sun ku pra cy, bez
wzglę du na na zwę za war tej przez stro ny umo wy. Co więcej, zawieranie umów
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Je że li je steś np. zle ce nio bior cą, nie przy słu gu ją Ci upraw nie nia gwa -
ran to wa ne pra cow ni ko wi prze pi sa mi pra wa pra cy.



cywilnoprawnych, w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę,
stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od
1 000 do 30 000 zł.

Aby wy ka zać, że za war ta umo wa zle ce nia w isto cie by ła umo wą o pra cę, moż -
na zwró cić się do in spek to ra pra cy. Je że li w oce nie in spek to ra pra cy za war cie umo -
wy cy wil no praw nej mia ło cha rak ter po zor ny, mo że on wy to czyć po wódz two
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy po mię dzy za in te re so wa nym a zle ce nio bior cą.
Osta tecz na oce na cha rak te ru łą czą ce go stro ny sto sun ku praw ne go na le ży wy łącz -
nie do są du pra cy.

2. Wo lon ta riat

Sto sun kiem cy wil no praw nym jest rów nież sto su nek praw ny łą czą cy ko rzy sta ją -
ce go z wo lon ta riu szem. Wy ko ny wa ne przez wo lon ta riu sza świad cze nie na rzecz
ko rzy sta ją ce go jest świad cze niem od po wia da ją cym świad cze niu pra cy, a nie świad -
cze niem pra cy.

Pod sta wo wą ce chą wo lon ta ria tu od róż nia ją cą go od sto sun ku pra cy jest brak
wy na gro dze nia za pra cę.

Wo lon ta riu sze nie pod le ga ją prze pi som o za trud nie niu, oprócz jed ne go, wpro -
wa dza ją ce go ogra ni cze nia wie ku. Wo lon ta riusz po wi nien mieć ukoń czo ne 18 lat,
ale w dro dze wy jąt ku moż na za trud nić tak że oso bę mło do cia ną.

Wo lon ta riusz po wi nien po sia dać kwa li fi ka cje i speł niać wy ma ga nia od po wied nie
do ro dza ju i za kre su wy ko ny wa nych świad czeń.

Świad cze nia wo lon ta riu szy są wy ko ny wa ne w za kre sie, w spo sób i w cza sie
okre ślo nych w po ro zu mie niu z ko rzy sta ją cym z tych świad czeń. Po ro zu mie nie po -
win no za wie rać po sta no wie nie o moż li wo ści je go roz wią za nia. Na żą da nie wo lon ta -
riu sza ko rzy sta ją cy jest zo bo wią za ny:
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Wo lon ta riu szem jest oso ba, któ ra ochot ni czo i bez wy na gro dze nia wy ko nu -
je świad cze nia na za sa dach okre ślo nych w usta wie z dnia 24 kwiet nia 2003 r.
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
ze zm.).

Da na oso ba sta je się wo lon ta riu szem po przez za war cie pi sem ne go po ro -
zu mie nia z wy bra ną or ga ni za cją po za rzą do wą lub po żyt ku pu blicz ne go, tzn. fun -
da cją, sto wa rzy sze niem, związ kiem wy zna nio wym, ko ścio łem itp. Je że li
wo lon ta riusz dzia ła na rzecz or ga ni za cji kró cej niż 30 dni, po ro zu mie nie mo że
mieć for mę ust ną.



� po twier dzić na pi śmie treść po ro zu mie nia,

� wy dać pi sem ne za świad cze nie o wy ko na niu świad czeń przez wo lon ta riu sza,
w tym o za kre sie wy ko ny wa nych świad czeń.

Ko rzy sta ją cy ze świad czeń wo lon ta riu sza ma obo wią zek:

� in for mo wać wo lon ta riu sza o ry zy ku dla zdro wia i bez pie czeń stwa zwią za nym
z wy ko ny wa ny mi świad cze nia mi oraz o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi,

� za pew nić wo lon ta riu szo wi bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki wy ko ny wa nia
przez nie go świad czeń, w tym – w za leż no ści od ro dza ju świad czeń i za gro -
żeń zwią za nych z ich wy ko ny wa niem – od po wied nie środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej,

� po kry wać kosz ty po dró ży służ bo wych i diet,

� po in for mo wać wo lon ta riu sza o przy słu gu ją cych mu pra wach i cią żą cych obo -
wiąz kach oraz za pew nić do stęp ność tych in for ma cji.
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