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OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

1. Ocena rozwiązań prawnych

A. Kodeks pracy

Stosunek pracy

W roku sprawozdawczym do Kodeksu pracy 
wprowadzono nową formę zatrudniania pracowni-
ków – telepracę. Zgodnie z nowo obowiązującym 
art. 675 Kp – praca może być wykonywana regular-
nie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). 
Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje 
pracę w warunkach wyżej określonych i przekazuje 
pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za po-
średnictwem środków komunikacji elektronicznej. 
Po wejściu w życie nowych przepisów wątpliwości 
interpretacyjne wzbudzała definicja telepracy w od-
niesieniu do podmiotów wykonujących pracę poza 
siedzibą pracodawcy, ale bez pośrednictwa środków 
komunikacji elektronicznej lub tylko z ich częściowym 
wykorzystaniem. 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
ze stosunku pracy

Wątpliwości interpretacyjne nadal wzbudza prze-
pis art. 775 Kp, w myśl którego prawo do należności 
na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbo-
wą nabywa pracownik w sytuacji, gdy wykonuje na 
polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miej-
scowością, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, 
lub poza stałym miejscem pracy. Szczególnie brak 
legalnej definicji pojęcia stałe miejsce pracy sprawia, 
że powstają spory stron stosunku pracy dotyczące 
kwestii przebywania w podróży służbowej i przyzna-
wania z tego tytułu świadczeń pieniężnych.

Przepisy o czasie pracy

Nadal sygnalizowanym przez inspektorów pracy 
problemem jest brak w dziale szóstym Kodeksu pracy 
regulacji związanych z obowiązkiem tworzenia przez 
pracodawcę harmonogramów czasu pracy (obowią-
zek taki mają przykładowo pracodawcy zatrudniają-
cy pracowników służby zdrowia lub niektóre grupy 
kierowców). Brak dokumentu uniemożliwia prawidło-
we ustalenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Na uwagę zasługuje również art. 132 § 3 Kp, 
zgodnie z którym jeżeli pracownikowi nie zapewnio-
no przysługującego odpoczynku dobowego, należy 
udzielić mu w okresie rozliczeniowym równoważne-
go okresu odpoczynku. Wątpliwości interpretacyjne 
dotyczą sposobu ustalania prawa do takiego odpo-
czynku.

Na podkreślenie zasługuje dyskutowany już w la-
tach ubiegłych brak w Kodeksie pracy definicji po-
jęcia dnia wolnego od pracy. Zdarzają się niejed-
nokrotnie spory stron stosunku pracy, szczególnie 
w sytuacji gdy praca ma zmianowy charakter. Nie 
ma prawnej pewności, przy konkurujących ze sobą 
interpretacjach ww. pojęcia, czy sporządzane przez 
pracodawców rozkłady czasu pracy prawidłowo 
wskazują należną pracownikowi liczbę dni wolnych 
od pracy.

W 2007 r. wprowadzono przepisy o zakazie pracy 
w święta w placówkach handlowych. Powstały wąt-
pliwości interpretacyjne dotyczące przede wszystkim 
pojęcia placówki handlowej i kwestii prawnej możli-
wości wyłączenia zakazu podejmowania czynności 
handlowych w stosunku do podmiotów prowadzą-
cych działalność o charakterze użyteczności publicz-
nej. W celu ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości 
niezbędna jest  interwencja ustawodawcy.

Urlopy wypoczynkowe

W dalszym ciągu  kontrowersje budzi sposób na-
bywania prawa do urlopu przez pracowników, zatrud-
nionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, szcze-
gólnie w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy
w ciągu roku. Zważywszy na brak stosownych re-
gulacji przyjmuje się, że w opisanej sytuacji należy 
dokonać korekty uwzględniającej zmianę takiego 
wymiaru. Pozostaje jednak pytanie, czy przedsta-
wiony sposób ustalania prawa do urlopu jest prawnie 
uzasadniony. 

Ponadto wątpliwości nasuwa brzmienie art. 153 
§ 1 Kp, określającego prawo pracownika do urlopu 
wypoczynkowego, w roku kalendarzowym, w którym 
podjął po raz pierwszy pracę. Nie ma pewności, czy 
uprawnione jest udzielanie urlopu wypoczynkowego 
w taki sposób, aby niepełny dzień urlopu zaokrąglać 
do góry, tak jak w przypadku pracowników zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Na uwagę zasługują również liczne wątpliwości 
związane z rolą art. 168 Kp odnośnie obowiązku 
udzielania pracownikowi zaległego urlopu. Zgodnie 
ze wspomnianym przepisem, pracodawca jest zo-
bowiązany do udzielenia niewykorzystanego urlopu 
najpóźniej do końca kwartału kolejnego roku kalen-
darzowego; termin urlopu wypoczynkowego strony 
stosunku pracy są zobowiązane uzgodnić. Zdarza 
się jednak w praktyce, że pracownicy odmawiają 
realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym 
również do zaległych urlopów. Brak powszechnie 
obowiązującej regulacji wskazującej na uprawnienia 
pracodawcy i pracownika powoduje konflikty stron 
stosunku pracy.




