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PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE
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Prawo – jest to uporządkowany zbiór (system) generalnych i abstrakcyjnych norm postępowania ustanowiony lub
uznany przez państwo, których realizacja zabezpieczona jest zorganizowanym przymusem państwowym.
Na system prawa składają się gałęzie, one z kolei dzielą się na działy.
Norma prawna - rodzaj reguły postępowania, (czyli wypowiedzi) wskazującej komuś, jak powinien postąpić w
określonej sytuacji; obowiązująca na tej podstawie, że została ustanowiona lub uznana przez państwo.
Elementy budowy normy prawnej:
1.Hipoteza – wskazuje adresata oraz warunki w jakich znajduje zastosowanie
2.Dyspozycja – wyznaczająca adresatowi sposób postępowania
3.Sankcja – przymus
Nie zawsze występują wszystkie trzy elementy jednocześnie.
Przepis prawny – jednostka redakcyjna i systematyzacyjna aktu normatywnego, wyróżniona w jego tekście jako
artykuł, paragraf, litera, ustęp, punkt, itd.
Źródła prawa – sformalizowany akt władzy państwowej, zawierający przepisy prawne: konstytucja, ustawa,
rozporządzenie, uchwała, zarządzenie. Przepisy prawa muszą być podane do publicznej wiadomości: Dziennik
Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministerstw, dzienniki urzędowe centralnych organów, dziennik
urzędowy wojewody, umowy międzynarodowe. Tylko art.42 Ustawy o samorządzie terytorialnym przewiduje
ogłoszenie gminnych przepisów wykorzystując lokalną prasę.
Praworządność – jest to taki stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są
uregulowane przepisami prawnymi i przepisy te są przez organy państwowe ściśle przestrzegane.
System prawa – nazywamy tak całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału
na gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei przewodnich, na których opiera się ustrój państwa, a także podstawowe
idee prawne.
1.prawo publiczne (interes państwa, władczość, stosunki pomiędzy państwem a obywatelem)
2.prawo prywatne (równorzędność podmiotów)
3.prawo materialne i formalne
4.prawo międzynarodowe i wewnętrzne prawo państwowe
5.gałęzie (prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, cywilne, rodzinne, pracy, karne, procesowe itp.)
Zasady prawne – wybrane
•co nie jest zakazane lub nakazane jest dozwolone
•rzecz osądzona powinna być uważana za prawdziwą
•nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada
•nie wiążą nas żadne polecenia ani obowiązki, które są sprzeczne z prawem
•nie można czynić nikomu zarzutu, jeśli działał zgodnie z prawem
•z działań bezprawnych nie może powstać prawo
•nieznajomość prawa szkodzi i nie stanowi usprawiedliwienia
•każdy ma prawo dochodzić swych roszczeń przed sądem
•zasada niezawisłości sądów
•nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
•wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść strony nie obciążonej dowodem, stosuje się domniemanie
istnienia zawsze dobrej wiary
•prawo nie działa wstecz, chyba że na korzyść obywateli
•wszystkie organy mają obowiązek działać zgodnie z prawem
•akt prawny zajmujący wyższe miejsce w hierarchii aktów normatywnych ma wyższą moc prawną od aktu niższego
•zasada swobody umów
Stosunek prawny – nazywamy stosunek społeczny uregulowany przez normy prawne. Elementy stosunku to:
1. zgoda ustawodawcy na dany stosunek prawny
2. podmiot (osoba)
3. przedmiot (materialny, niematerialny, zachowanie)
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Definicje na podstawie książki prof. Wojciecha Siudy „Elementy prawa dla ekonomistów” SCRIPTUM Poznań 1999
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4. fakt prawny - wywołanie skutku prawnego, każde zdarzenie, które powoduje powstanie, zmianę, ustanie lub
zmianę treści stosunku. Wywołanie skutku prawnego nie zawsze zależy od woli człowieka (np. urodzenie się,
jego śmierć, upływ czasu itp.)
5. treść stosunku – uprawnienia i obowiązki stron

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO

2
Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub
zniesienia stosunku cywilnoprawnego, przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.
Przesłankami ważności czynności prawnej są:
1.zdolnosć prawna
Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Dziecko poczęte ma prawo do ochrony, prawa i
zobowiązania majątkowe uzyskuje pod warunkiem, że urodzi się żywe.
Osoba prawna uzyskuje zdolność prawną od chwili zarejestrowania.
2.zdolnosć do czynności prawnych
Oznacza możliwość samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej
a) zdolność pełna – po ukończeniu 18 lat, kobieta zamężna od 16 lat
b) zdolność ograniczona – wiek 13 do 18 lat, osoby częściowo ubezwłasnowolnione. Czynność prawna takiej
osoby wymaga dla swej ważności zgody przedstawiciela ustawowego.
c) niezdolność – poniżej 13 lat, osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.
Prawo dopuszcza udział osób, nie posiadających zdolności i posiadających zdolność ograniczoną do czynności
prawnych, bez zgody przedstawiciela ustawowego do zawierania umów w drobnych sprawach życia codziennego.
3. czynność nie może być sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego
4. dokonanie czynności prawnej w przewidzianej formie:
*dorozumianej
*ustnej lub zbliżonej do ustnej
*szczególna (może wynikać z przepisów lub woli stron)
a)forma pisemna
•zwykła
•pod rygorem nieważności
b) forma pisemna kwalifikowana
•akt notarialny
•z datą pewną
•z urzędowym poświadczeniem podpisu
5.czynność wolna od wad
Na oświadczenie woli będące podstawowym elementem czynności prawnej, składa się sam akt woli oraz jego
uzewnętrznienie. Proces składania oświadczenia woli może być dotknięty nieprawidłowościami, które nazywamy
wadami oświadczenia woli. Czynność prawna dotknięta wadą powoduje nieważność z mocy prawa lub daje
możliwość wycofania się za skutków oświadczenia przez dającego.
Wady oświadczenia woli:
a) stan wyłączający świadome lub swobodne powzięcie decyzji
b) pozorność
c) podstęp
d) bezprawna groźba
e) błąd (musi dotyczyć treści czynności prawnej i być istotny)
Brak świadomości lub swobody w powzięciu oraz wyrażeniu woli – dotyczy to w szczególności choroby
psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego, nawet przemijającego czynnika powodującego zaburzenia
czynności psychicznych.
Pozorność – przez którą rozumie się złożenie oświadczenia woli drugiej stronie dla pozoru, jego istotą jest brak
zamiaru składającego oświadczenie wywołania skutków prawnych, jakie prawo wiąże z takim oświadczeniem.
Podstęp – przez który rozumie się wywołanie przez drugą osobę błędu, polegającego na celowym i świadomym
doprowadzeniu u składającego oświadczenie woli do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy.
Groźba – czyli zastosowanie środków niedozwolonej presji wobec jednego z uczestników umowy w celu
zmuszenia go do złożenia oświadczenia woli, w wyniku którego dochodzi do powstania, zmiany lub wygaśnięcia
zobowiązań.
Błąd istotny – polega na mylnym wyobrażeniu składającego oświadczenie o istniejącym stanie rzeczy,
prowadzącym do niezgodności miedzy rzeczywistością, a jej odbiorem w świadomości składającego oświadczenie
woli, a także pozwala przypuszczać, że gdyby składający oświadczenie nie działał pod wpływem błędu i oceniał
sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (art.84 KC „W razie błędu co do treści czynności prawnej
można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone
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innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany
przez tą osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć;
ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej”).
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Dobro osobiste
Art. 23 kodeksu cywilnego określa: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania,
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
Dobro osobiste to prawnie chronione wartości niematerialne.
Określenie „ w szczególności ..” oznacza, że zakres pojęcia dobra osobistego jest znacznie szerszy. O naruszeniu
dobra osobistego decydują obiektywne kryteria, a nie subiektywne odczucia osoby.
Z orzecznictwa sądowego:
„1. Dobra osobiste, ujmowane są w kategoriach obiektywnych, jako wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z człowiekiem,
decydujące o jego bycie, pozycji w społeczeństwie, będące wyrazem odrębności fizycznej i psychicznej oraz możliwości twórczych,
powszechnie uznane w społeczeństwie i akceptowane przez system prawny. Nierozerwalne związanie tych wartości, jako zespołu cech
właściwych człowiekowi, stanowiących o jego walorach, z jednostką ludzką wskazuje na ich bezwzględny charakter, towarzyszący mu przez
całe życie, niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się w danej chwili. Katalog dóbr osobistych, wymienionych w art. 23 k.c., pozostających pod
ochroną prawa cywilnego jest otwarty i wraz ze zmianami stosunków społecznych mogą pojawiać się i znikać pewne dobra,....”
----„1.Działanie nie jest bezprawne, chociażby zagrażało dobru osobistemu lub nawet je naruszało, przede wszystkim wówczas, gdy jest oparte na
obowiązującym przepisie prawa albo stanowi wykonywanie prawa podmiotowego. 2..”
-----„Przeszukanie torebki czy innych prywatnych przedmiotów, choć obiektywnie narusza dobra osobiste, w pewnych sytuacjach jest uzasadnione”

Każda czynność tego typu winna być wykonana w zakresie niezbędnym z zachowaniem pełnej kultury i
poszanowaniem człowieka.
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Własność i sposoby nabycia własności
W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może – z wyłączeniem innych
osób - korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności
może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli jest
to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby
trzeciej lub mieniu w stopniu większym niż szkodę poniesie właściciel. W tych przypadkach właściciel może
domagać się odszkodowania.
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały
korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby groziło nieruchomościom sąsiednim utratą
oparcia.
Owoce opadłe z drzew lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki, chyba że grunt przeznaczony jest na
użytek publiczny.
Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub
owoców, jednak na żądanie zobowiązany jest do naprawienia szkody.
Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu; jednakże
uprzednio powinien wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Jeżeli własność tej samej rzeczy ruchomej lub nieruchomości przysługuje kilku osobom, mamy do czynienia z
współwłasnością 1) łączną lub 2) ułamkową. Współwłasność łączna w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
należy traktować jako instytucję tymczasową. Każdy z właścicieli może żądać zniesienia współwłasności w drodze
postępowania sądowego, gdy brak zgodności współwłaścicieli, albo w drodze aktu notarialnego, gdy są zgodni.
Sposoby nabycia własności:
1.pierwotne – nabycie prawa własności następuje w sposób niezależny od praw poprzedniego właściciela
(nacjonalizacja, wywłaszczenie, zasiedzenie, znalezienie, zawłaszczenie rzeczy niczyjej, połączenie, pomieszanie,
przeistoczenie)
2.pochodne czyli sukcesja („nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada” np. umowa sprzedaży,
darowizny itp.)
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>Zasiedzenie polega na nabyciu własności rzeczy przez fakt długotrwałego jej posiadania. Dla osiągnięcia tego
skutku niezbędne jest: posiadanie samoistne (tzn. takie, jakie posiada właściciel), odpowiedni czas, znaczenie
dobrej lub złej wiary. Okres niezbędny do zasiedzenia wynosi dla rzeczy ruchomej 3 lata i tylko w dobrej wierze
(nie można zasiedzieć rzeczy ruchomej w złej wierze), dla nieruchomości 20 lat w dobrej wierze i 30 lat w złej
wierze. Okresy posiadania poprzedników można sumować. Dobra wiara polega na usprawiedliwionym, choć
nieprawdziwym przekonaniu, że jest się właścicielem. Możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności.
Jeżeli jednak właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie
może się skończyć wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.
>Znalezienie
•znalazca powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela; gdy nie wie, kto jest właścicielem, zawiadomić właściwą
instytucję - nie spełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem
•pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzecz mające wartość naukową, artystyczną oddaje
właściwemu organowi, inne rzeczy na jego żądanie. W/w rzeczy oddane obowiązkowo przechodzą na własność
państwa po roku, gdy nie odbierze osoba uprawniona, lub po 2 latach, gdy właściciel nie jest znany.
•inne rzeczy stają się własnością znalazcy
•przy przejściu na własność państwa lub zwrotu właścicielowi znalazcy należy się 10% wartości rzeczy
(pod warunkiem zgłoszenia tego roszczenia najpóźniej w dniu wydania rzeczy)
Znaleźne nie przysługuje w przypadku znalezienia rzeczy w budynkach publicznych, w środkach transportu i w
związku z wykonywaniem czynności służbowych,
•nie są rzeczami znalezionymi wykopaliska i znaleziska archeologiczne, bez względu na własność ziemi rzeczy
te są własnością państwa. Znalazca powinien powiadomić konserwatora zabytków lub zarząd gminy albo muzeum
a znalezisko zabezpieczyć. Ustawa o ochronie dóbr kultury nie wprowadza warunku wartości materialnej
znaleziska. Znalazca może otrzymać nagrodę Ministra Kultury.
>Połączenie – decydujące znaczenie ma zasada, że własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą.
Oznacza to, że wniesienie nieruchomości na cudzym gruncie powoduje, iż właścicielem tego budynku jest
właściciel gruntu. Połączenie lub pomieszanie rzeczy ruchomych przy równocześnie znacznych kosztach
przywrócenia stanu poprzedniego powoduje, że zachodzi współwłasność.
>Przeistoczenie polega na wytworzeniu nowej rzeczy ruchomej z cudzych materiałów. Ten, który wytworzył, staje
się właścicielem, jeżeli wartość nakładu pracy jest większa od wartości materiału. Jeżeli przeistoczenie dokonane
zostało w złej wierze właścicielem zostaje właściciel materiału.
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Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej
strony (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia.
Zobowiązanie może powstać przez dokonanie umowy, w wyniku czynu niedozwolonego oraz szczególnych
przypadków np. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, bezpodstawne wzbogacenie, czasami nawet aktem
administracyjnym.
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Jeżeli uzależnia się skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

6
Szkoda. Odpowiedzialność za szkodę i czyny niedozwolone
Przez szkodę należy rozumieć uszczerbek w obecnym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wbrew
swojej woli. Szkodę stanowi więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu szkody, a tym,
który by istniał, gdyby szkody nie wyrządzono. W pojęciu prawnym szkoda odnosi się tylko do tych przypadków, z
którymi jest związana czyjąś odpowiedzialność.
Szkoda majątkowa obejmuje dwa elementy 1.strata czyli uszczerbek pomniejszający majątek poszkodowanego
2.utracony zysk.
Prawo cywilne wyłącza odpowiedzialność za szkodę uznając określone sytuacje za zgodne z prawem:
1. obrona konieczna
2. stan wyższej konieczności
3. dozwolona samopomoc
>Aby ponieść odpowiedzialność za szkodę muszą zaistnieć łącznie trzy warunki:
1. powstanie szkody
2. szkoda jest wynikiem ludzkiego działania lub zaniechania
3. zachodzi związek przyczynowy między szkodą a działaniem lub zaniechaniem człowieka
>Zasady odpowiedzialności - są to zasady, które określają kto ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę:
1. zasada słuszności - stosowana wyjątkowo, gdy nie można zastosować innych zasad
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2. zasada ryzyka
3. zasada winy
4. zasada absolutna – dotyczy odpowiedzialności za sam skutek niezależnie od winy np. odpowiedzialność
ubezpieczeniowa
>Podstawą odpowiedzialności może być np. niewykonanie umowy (odpowiedzialność kontraktowa) lub z mocy
prawa - np. dokonanie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa).
>Naprawienie szkody może nastąpić przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego lub przez zapłatę
odszkodowania.
•wybór należy do poszkodowanego, chyba że nie ma możliwości przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego,
albo sprawi to nadmierne trudności lub koszty
•wysokość odszkodowania ma odpowiadać wysokości szkody
•odszkodowanie ulega zmniejszeniu w razie przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia
szkody
•w stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi, sąd może obniżyć odszkodowanie jeżeli wymagają tego zasady
współżycia społecznego.
Odpowiedzialność za tzw. szkodę niemajątkową nazywamy zadośćuczynieniem za krzywdę.
Odpowiedzialność za własne czyny jest odpowiedzialnością podstawową (art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy
swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”). Wadliwość zachowania się sprawcy
(podmiotowa i subiektywna) oznacza niewłaściwe zachowanie, związane z momentem przewidywania i
momentem woli.
Wina może być:
1. umyślna – gdy sprawca chce doprowadzić do szkody (zamiar bezpośredni) lub przynajmniej się na to godzi
(zamiar ewentualny)
2.
nieumyślna: (a)lekkomyślność, gdy sprawca przewiduje możliwość powstania szkody, ale bezpodstawnie
przypuszcza, że tego uniknie, (b)niedbalstwo świadome, gdy sprawca nie przewiduje możliwości powstania
szkody, a powinien to przewidzieć, (c)rażące niedbalstwo.
Odpowiedzialność za cudze czyny:
1. Odpowiedzialność za czyny osób niepoczytalnych i dzieci do 13 roku życia
•osoby te nie odpowiadają z braku winy
•odpowiedzialność ciąży nad osobami, które sprawują nadzór
Odpowiedzialność opiera się na zasadzie domniemanej winy – wyrządzenie szkody jest następstwem zaniedbań w
nadzorze, a także na zasadzie domniemania związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem osoby
zobowiązanej do nadzoru i szkodą wyrządzoną przez małoletniego. Aby się uwolnić, trzeba wykazać, że nadzór był
prawidłowy, a szkoda powstała mimo takiego nadzoru.
Wyjątek – można dochodzić roszczenia, gdy brak osoby nadzorującej, a sprawca ma majątek.
Konieczne jest w tym miejscu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jak kształtuje się odpowiedzialność za małoletnich
w wieku 13-18 lat?
Małoletni w wieku 13 do 18 lat odpowiadają na zasadzie winy. Osoba występująca z roszczeniem przeciwko
małoletniemu musi wykazać dojrzałość umysłową sprawcy (stwierdzenie normalnego rozwoju umysłowego w
stosunku do wieku małoletniego) oraz pozostałe elementy tj. wykazania szkody i jej wysokości, związku
przyczynowego pomiędzy zachowaniem się małoletniego a powstałą szkodą oraz winy.
Istnieje możliwość także wystąpienia z roszczeniem przeciwko rodzicom małoletniego sprawcy, konieczne jest
wówczas udowodnienie sprawującym nadzór winy, a więc udowodnienie konkretnych zaniedbań w zakresie
sprawowania nadzoru nad małoletnim oraz, że to zaniedbanie pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą.
2.Odpowiedzialność za czyny osób, którym powierzono dokonanie czynności
Odpowiedzialność ponosi ten, kto czynność powierzył. Również domniemanie winy na skutek wyboru niewłaściwej
osoby. Uwolnić się można wykazując, że wybrana osoba danym rodzajem czynności trudni się zawodowo. Jeśli
bezpośrednim sprawcą szkody jest osoba, za którego zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, to
odpowiedzialność ciąży na obu tych osobach i jest solidarna.
3.Odpowiedzialność za czyny podwładnych
Podwładnym jest osoba, która przy wykonywaniu czynności na polecenie drugiej osoby i na jej rachunek podlega
kierownictwu tej osoby i jest obowiązana stosować się do jej wskazówek. Pracodawca odpowiada zawsze,
podwładny na zasadzie winy.
Odpowiedzialność przedsiębiorstw:
Przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw
płynnych, wody itp.) ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z ruchem
przedsiębiorstwa lub zakładu (nie wystarcza pojedyncze urządzenie np. w gospodarstwie rolnym).
Odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka, jest bardzo rygorystyczna, gdyż osoba poszkodowana ma
prawo dochodzić roszczeń bez względu na to, czy przedsiębiorstwu można przypisać winę (wyłączono z tej reguły
wypadki przy pracy, uregulowane odrębnymi przepisami).
Szkoda nie musi mieć związku z siłą przyrody, odpowiedzialność także gdy np. ktoś wpadnie do wykopu.
Przedsiębiorstwo może się uwolnić od odpowiedzialności gdy wykaże, że:
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1. szkoda powstała wskutek działania siły wyższej
2. szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego
3. szkoda powstała z wyłącznej winy osoby, za która przedsiębiorstwo nie odpowiada (np. innego klienta)
Inne przypadki odpowiedzialności za czyny niedozwolone:
>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
Do naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzęta zobowiązany jest ten, kto zwierzę chowa lub posługuje się
nim, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, zabłąkało się lub uciekło. (art.431-432 kc oraz Prawo
łowieckie).
Od odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę chowający lub posługujący się nim może się zwolnić,
gdy wskaże, iż on lub osoba za którą ponosi odpowiedzialność (np. dziecko, które wyszło z psem na spacer) nie
ponoszą winy za wyrządzoną szkodę ( np. poszkodowany drażnił psa).
Odpowiedzialność za szkodę chowającego zwierzę lub posługującego się nim opiera się na zasadzie domniemania
winy w nadzorze i trwa do czasu, gdy faktyczna więź między zwierzęciem a osobą chowającą je lub posługujące
się nim nie zostanie zerwana (np. kradzież zwierzęcia). Odpowiedzialność powyższa wówczas, gdy zwierzę robi
szkodę z tzw. własnego popędu. Jeśli zwierzę jest kierowane np. w zaprzęgu wówczas odpowiedzialność na
zasadach określonych w art.415 kc tj. odpowiedzialność na zasadzie winy, czyli poszkodowany musi udowodnić
winę.
W art.431 $2 kc przewidziano możliwość odpowiedzialności na zasadzie słuszności - osoba, która chowa zwierzę
lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego
naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej
osoby wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Zgodnie z art.432 kc posiadacz gruntu może zająć cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie
jest potrzebne dla zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.
Odpowiedzialność za zwierzęta żyjące w stanie wolnym oparta jest na Prawie łowieckim. Państwo odpowiada za
szkody niezależnie od winy (odpowiedzialność absolutna), która podlega jednak ograniczeniom wynikającym z
ustawy „Prawo łowieckie” (np. szkody dokonane przez wilki na drobiu na terenach, gdzie wilki nie podlegają
całorocznej ochronie).
Państwo odpowiada za szkodę wywołaną przez kolizję zwierzęcia z pojazdem na drodze, jeśli nie ustawi znaku
ostrzegawczego „Uwaga na zwierzęta leśne”, tam gdzie jest to konieczne. W innym terenie, w którym nie
występuje zagrożenie realne, ale zawsze jest możliwe, nie rodzi odpowiedzialności państwa. Praktycznie
odpowiedzialność państwa jest sporadyczna.
>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wyrzuceniem rzeczy lub wylaniem płynu z pomieszczenia, ponosi
właściciel lub najemca zajmujący pomieszczenie. Uwolnić się może przez wykazanie, że nastąpiło to wskutek siły
wyższej lub zrobiła to trzecia osoba za którą nie ponosi odpowiedzialności.
>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone zawaleniem się budowli
Odpowiada właściciel lub posiadacz na zasadzie ryzyka.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
>krzywda jest postacią szkody niemajątkowej
>zadośćuczynienia za krzywdę można żądać w razie:
1. uszkodzenia ciała
2. wywołania rozstroju zdrowia
3. pozbawienia wolności
4. skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia zależności do poddania się czynowi nierządnemu
5.naruszenie dóbr osobistych
▪ poszkodowany może się domagać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej za naruszenie dobra prawnie
chronionego dla siebie lub na określony cel społeczny
▪ pojęcie krzywdy obejmuje przede wszystkim cierpienia fizyczne spowodowane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem
zdrowia oraz cierpienia fizyczne lub moralne poszkodowanego, związane z doznanymi w związku z
uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia bólem, kalectwem czy ograniczeniem ruchów lub wykonywania
czynności dnia codziennego
▪ utrata zdolności do wykonywania pracy zarobkowej – rekompensata przez rentę odszkodowawczą
▪ zadośćuczynienie jest formą naprawienia szkody wynikającej z deliktu. Nie może ono zostać przyznane w ramach
odpowiedzialności kontraktowej, ma charakter fakultatywny
▪ wysokie odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia społecznego może być powodem oddalenia powództwa,
podobnie gdy szkoda powstała z nagannego postępowania się poszkodowanego
▪ zadośćuczynienia może żądać tylko poszkodowany
▪ wysokość oceniana jest w sposób racjonalny
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Umowa zlecenia
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności
prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Treścią jest zobowiązanie przyjmującego zlecenie do dokonania
określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie, co w braku odmiennej umowy obejmuje umocowanie do
wykonania tej czynności w imieniu dającego zlecenie.
•przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu
sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien
mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.
•przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie.
•Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu
zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia
obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym
czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło beż ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
*Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a
wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

8
Umowa o dzieło
Umowa o dzieło umożliwia uregulowanie zasad świadczenia usług zaspokajających zindywidualizowane potrzeby
uczestników obrotu. Treścią jest zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła oraz
zobowiązanie zamawiającego do uiszczenia wynagrodzenia. Jest to umowa rezultatu, przyjmujący zamówienie
odpowiada za wady dzieła.
>Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw jego ustalenia (np. ilość
roboczogodzin, ilość zużytych materiałów itp.). Jeżeli strony nie ustaliły wysokości wynagrodzenia, ani nie
wskazały podstaw jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe
wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia,
należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego
zamówienie.
>Jeżeli wykonawca dzieła wykonywa dzieło w sposób wadliwy, zamawiający może wezwać go do zmiany
sposobu wykonania, a po upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo dotychczasowego wykonawcy
>Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia w odpowiednim terminie. Wykonawca może
jednak odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów
>Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że przejmujący zamówienie nie
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić
>Jeżeli wady są nieistotne przyjmujący zamówienie może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku, może też żądać obniżenia wynagrodzenia jeśli wykonawca nie usunął wad w terminie
Charakterystyka porównawcza umów zlecenia i o dzieło
O dzieło
Zlecenia
Przyjmujący zobowiązuje się do wykonania Przyjmujący zobowiązuje się do świadczenia
oznaczonego dzieła (rezultat)
usług i starannego działania
Dzieło może być o charakterze materialnym i Przyjmujący zobowiązuje się do dokonania
niematerialnym
określonej czynności prawnej
Obowiązek współdziałania zamawiającego
Przyjmujący zlecenie „zastępuje zleceniodawcę”
Umowa o dzieło wyprzedza powstanie dzieła Możliwe jest prowadzenie cudzej sprawy bez z
(inaczej mamy do czynienia z wytworzeniem i zlecenia ze skutkami prawnymi jak zlecenie
sprzedażą)
Wynagrodzenie w czasie prac kosztorysowe lub Wynagrodzenie wg kodeksu cywilnego należy
ryczałtowe
się po wykonaniu czynności
Dzieło obojętnie kto realizuje (chyba ze strony Zlecenie przyjmujący
powinien realizować
inaczej się umówią)
osobiście (strony mogą uzgodnić inaczej)

9

ELEMENTY PRAWA PRACY

9
Stosunek pracy i sposoby świadczenia pracy
Do „prawo pracy” należą nie tylko przepisy kodeksu pracy, lecz także wszystkie inne przepisy prawa, jeżeli
przedmiot ich regulacji dotyczy stosunku pracy.
Stosunek pracy charakteryzują następujące elementy:
1. praca musi być świadczona osobiście
2. treścią jest „wykonywanie” (zobowiązanie starannego działania, a nie rezultat)
3. ciągły charakter
4. pracownik zobowiązuje się do pracy „określonego rodzaju”, a więc powtarzanie czynności
5. praca na rzecz pracodawcy ma zawsze odpłatny charakter, pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia ani
przenieść tego prawa na inną osobę.
6. praca pod kierownictwem pracodawcy
7. praca w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu i czasie
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna,
jeżeli zatrudniają pracowników. Pracodawcę nie należy utożsamiać z osobą lub organem dokonującym w jego
imieniu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (osoba taka powinna mieć stosowne pełnomocnictwo).
Pracownikiem jest osoba zatrudniona wyłącznie na podstawie umowy pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej
umowy o pracę.
.
Z orzecznictwa sądowego:

Stosunek pracy jest dobrowolnym stosunkiem prawnym o charakterze zobowiązaniowym, zachodzącym między dwoma podmiotami, z
których jeden, zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod
kierownictwem drugiego podmiotu, zwanego pracodawcą, pracę określonego rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

Zamiana podstawy zatrudnienia z pracowniczego na pozapracowniczy bez zmiany rodzaju pracy, jej natężenia i charakteru nie jest w
świetle prawa pracy właściwa i zwykle stanowi o pozorności zatrudnienia pozapracowniczego (art. 83 KC) lub o obejściu prawa (art. 58
KC).

Funkcjonariusz służb mundurowych nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 k.p., lecz funkcjonariuszem państwowym wykonującym
służbę na podstawie stosunku administracyjno-prawnego Funkcjonariusz nie jest więc pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy i nie ma wobec niego zastosowania zasada subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu pracy zawarta w art. 5 tegoż kodeksu

1.Zgodnie z treścią art. 22 § 1 k.p., zawierając umowę o pracę, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy pod kierownictwem
pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia. Do zawarcia umowy ważny jest zamiar stron, polegający na
złożeniu przez strony tego stosunku zgodnych oświadczeń woli, a w ich następstwie świadczenia pracy w warunkach określonych w art. 22
k.p.
2. Sprzeczność z ustawą (art. 58 § 1 k.c.) oznacza sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi zarówno Kodeksu
Cywilnego, jak i ustaw szczególnych.
3. Dążenie przez kobietę w ciąży do podlegania pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu nie może być uznane za sprzeczne z
prawem. Skorzystanie z ochrony gwarantowanej pracowniczym ubezpieczeniem społecznym jest legalnym celem zawierania umów o
pracę. Może ono być głównym motywem nawiązania stosunku pracy zamiast wykonywania zatrudnienia na innych podstawach prawnych,
nawet gdyby cel umowy o pracę dyktowany był wyłącznie chęcią uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

W razie ustalenia, iż zawarta przez strony umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym
ich nasileniem, rozstrzygająca o jej typie powinna być in concreto wola stron. Art. 22 § 1[1] k.p. nie stwarza prawnego domniemania
zawarcia umowy o pracę. Nie wyłącza też ustalenia rodzaju zawartej umowy poprzez wykładnię oświadczeń woli wedle kryteriów
podanych w art. 65 k.c

Problem umów przedwstępnych nie został unormowany bezpośrednio w przepisach kodeksu pracy. Nie oznacza to, że takie umowy w
stosunkach pracy są niedopuszczalne. Nie ma zdanych przeszkód prawnych, by strony w umowie przedwstępnej zobowiązały się do
zawarcia oznaczonej umowy o pracę. Podstawę prawną do zawarcia umowy przedwstępnej stanowi art, 389 k.c., który - z mocy art. 300
k.p. - ma odpowiednie zastosowanie do stosunków pracy. Na podstawie powołanego przepisu umowa przedwstępna powinna określać
istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta.

Nie nazwa umowy decyduje, lecz warunki zatrudnienia. Ustalenie, czy daną osobę łączy z pracodawcą stosunek
pracy, czy też umowa cywilna ma znaczenie prawne, bowiem przepisy prawa pracy zasadniczo dotyczą tylko
pracowników.
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem, a zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie
stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o
pracę umową cywilnoprawną w warunkach wyżej określonych.
.
Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Kodeks pracy dopuszcza na określonych warunkach
zatrudnienia pracownika w wieku poniżej 18 lat.
Zapamiętaj:
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Pracownikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. Zatrudnienie młodocianego w wieku 16-18 lat
możliwe jest tylko w celu przyuczenia zawodowego lub przy wykonywaniu lekkich prac.
Pracownik ma wykonywać pracę sumiennie (staranne działanie) i nie jest odpowiedzialny za rezultat.
Pracownik to osoba podporządkowana pracodawcy w zakresie miejsca świadczenia pracy, czasu pracy
i sposobu wykonywania oraz realizuje polecenia pracodawcy (ale tylko w zakresie związanym z
wykonywana pracą).
Za prace należy się zawsze wynagrodzenie. Minimalna jej wysokość jest chroniona.
Pracownik musi wykonać prace osobiście.
Pracownika nie obciąża tzw. ryzyko gospodarcze, które całkowicie obciąża pracodawcę.
Pracownik zawsze podlega ubezpieczeniu społecznemu.
Kodeks pracy zawiera normy semiimperatywne tzn. warunki zatrudnienia pracownika nie mogą być
gorsze od określonych w kodeksie pracy, ale mogą być lepsze.
Pracodawcą jest każdy, kto zatrudnia pracownika - osobę na umowę o pracę.

Sposoby świadczenia pracy
1. Na podstawie stosunku pracy
a)mianowanie
b)powołanie
c)wybór
d)spółdzielcza umowa o pracę
e)umowa o pracę
*na okres próbny
*na czas wykonywania określonej pracy
*na czas określony
*na czas nieokreślony
* na czas zastępstwa
2. inne np. kontrakt menedżerski
3. umowy cywilne ( o dzieło, zlecenia, agencyjna)
Umowa zlecenia jest umową zobowiązującą zleceniobiorcę do starannego działania, brak podporządkowania
zleceniodawcy, można ją zawrzeć w dowolnej formie (jednak ze względu na konieczność udokumentowania
wypłaty wynagrodzenia dla celów podatkowych zawierana jest na piśmie), realizacja umowy nie musi być
dokonana osobiście przez zawierającego umowę zleceniobiorcę (zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jednak
za zastępców), wypłata wynagrodzenia z reguły następuje po wykonaniu umowy a czas wykonania zależny jest
jedynie od treści umowy.
Umowa zlecenia może być zawarta przez pracodawcę z własnym pracownikiem, winna jednak obejmować inne
czynności niż wynikające z umowy o pracę.
Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenia:
Umowa o pracę
Umowa zlecenia
Stosunek podporządkowania łączący strony umowy Brak podporządkowania, zależność jedynie w zakresie treści
wyrażający się w kierownictwie pracodawcy
umowy (sposobu wykonania, współpracy ze zleceniodawcą)
Umowa o pracę musi być realizowana osobiście Brak takiego obowiązku
przez pracownika
Umowę o pracę realizuje z jednej strony tylko osoba Umowę zlecenia może przyjąć osoba prawna
fizyczna
Zakres czynności, obowiązków pracownika może Zmiana treści umowy np. co do sposobu wykonania
być zmieniany
może być powodem rozwiązania umowy
W trakcie stosunku pracy
Umowa o pracę jest zawsze odpłatna
Zlecenie może być również nieodpłatne
Miejsce
wykonania
pracodawca

umowy

ściśle

określa Zlecenie może być wykonane w dowolnym miejscu,
jeśli treść umowy na to pozwala (mówimy, że jest to
czynność prawna lub faktyczna)
Umowę o pracę reguluje kodeks pracy i inne Jest to umowa cywilnoprawna, do której zastosowanie mają
przepisy prawa pracy
przepisy kodeksu cywilnego
Pracownik
zawsze
podlega obowiązkowemu Osoba wykonująca zlecenie może nie podlegać
ubezpieczeniu społecznemu
ubezpieczeniu społecznemu (obowiązek ściśle określają
przepisy prawa ubezpieczeń społecznych)
Strony zawsze mogą zawrzeć umowę o pracę, w Zawarcie umowy zlecenia mogą powodować konsekwencje
określonych sytuacjach są zobowiązane
prawne, jeśli naruszają istotę stosunku pracy
Wynagrodzenie zasadnicze płatne raz w miesiącu
Wynagrodzenie po wykonaniu umowy (chyba, że strony
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Zasady wypowiedzenia umowy są ściśle określone
w kodeksie pracy
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z
reguły po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się
wymagalne i dochodzi się ich przed sądem pracy

inaczej się umówiły)
Może być wypowiedziana w każdym czasie
Roszczenia o wynagrodzenie i zwrot wydatków dla osób nie
prowadzących działalności gospodarczej również wynosi 3
lata, ale dochodzi się roszczeń przed sądem ds. cywilnych

W praktyce umowy cywilne często są nadużywane w zakresie świadczenia pracy, choć nie nazwa decyduje, lecz
konkretne warunki jej wykonywania.
Inne sposoby świadczenia pracy
1. Wypożyczanie pracowników
Za zgodą pracownika na piśmie pracodawca udziela (bezpłatnego) urlopu w celu wykonywania pracy u innego
pracodawcy. Okres takiego urlopu wlicza się do stażu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu .
Wypożyczenie takie należy udokumentować:
a) porozumieniem pracodawców,
b) oświadczeniem pracownika o wyrażeniu zgody na udzielenie mu urlopu bezpłatnego,
c) pismem pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego.
2. Przez Agencję Pracy Tymczasowej
Mogą to być prace:
a. o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
b. lub których terminowe wykonanie zadań przez pracowników „stałych” nie byłoby możliwe,
c. za nieobecnego pracownika
Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych, w okresie strajku pracowników
„stałych”, na stanowisku, gdzie pracował pracownik zwolniony z powodu „redukcji” w ostatnich 3 miesiącach.
3. Telepraca
Istotą jest wykonywanie zadań poza siedzibą pracodawcy przy zastosowaniu technik informatycznych.
4. Samozatrudnienie
Coraz więcej osób świadczy prace tym sposobem.
5. Job-sharing
Polega na dzieleniu między kilku pracowników zatrudnionych na część etatu zadań należących do stanowiska
pracy pełno wymiarowej.
6. Work-sharing
Polega na obniżeniu czasu pracy i wynagrodzenia pracowników za ich zgodą w celu uniknięcia zwolnień.
7. Praca na wezwanie – polega na świadczeniu pracy tylko w razie potrzeb pracodawcy na jego wezwanie w
dowolnym czasie. Pracownik zobowiązuje się do pełnej dyspozycji przy niepewności wykonywania pracy.
8. Praca przerywana
Okresy świadczenia pracy przeplatają się z okresami wyczekiwania na pracę.
.
Powyższe formy są możliwe w ramach umów cywilnoprawnych. Praca przez Agencję Pracy Tymczasowej jest w
polskim prawie uregulowana ustawowo. Work-sharing występuje w Prawie Spółdzielczym. Praca na wezwanie jest
odpowiednikiem dyżuru pracownika również uregulowanym przez prawo.
Bez wątpienia będą powstawać nowe sposoby świadczenia pracy czemu sprzyja polski system cywilny.
Zdaniem autora nie jest problemem sposób świadczenia pracy, lecz kwestia zabezpieczenia wykonawcy pracy
(powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, bezpiecznych warunków pracy, otrzymania
zapłaty za pracę itp.)
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Zawieranie umów o pracę
Umowa o pracę powinna:
Określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy
2) miejsce wykonywania pracy
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
4) wymiar czasu pracy
5) termin rozpoczęcia pracy
Umowa o pracę oraz wszelkie zmiany zawierane są na piśmie. Umowa musi być w ten sposób zawarta najpóźniej
w dniu rozpoczęcia pracy.
Poza sporządzoną umową pracodawca ma obowiązek w terminie 7 dni poinformować pracownika na piśmie o:
a) obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
b) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę
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c)
d)
e)
f)
g)

urlopie wypoczynkowym
długości okresu wypowiedzenia
porze nocnej
miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w
pracy
W przypadku punktów e, f, g tylko wówczas, gdy pracodawca nie jest obowiązany ustalać regulamin pracy.
.
Zapamiętaj:
 rokowania z kandydatem nie powodują żadnych konsekwencji prawnych, w razie porozumienia ustne
ustalenia są wiążące czyli następuje nawiązanie stosunku pracy a umowa pisemna jest potwierdzeniem
ustaleń (stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zawieraniu umów)
 ogłoszenie w prasie jest zaproszeniem do rokowań a nie ofertą ( nie wiąże ani co do obowiązku
zatrudnienia odpowiadającego na ofertę, ani co do wysokości podanych zarobków)
 w razie odmowy zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę na czas nieokreślony poszkodowanemu
przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy albo o odszkodowanie – trzymiesięczne
przyrzeczone wynagrodzenie
 umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli
 z tym samym pracodawcą pracownik pozostaje w jednym stosunku pracy
 umową pracownik może być zobowiązany do pracy w jednostce organizacyjnej nie wchodzącej w skład
podmiotu zatrudniającego przy jednoczesnym podporządkowaniu tej jednostce
 umowa dla pracownika może być korzystniejsza od kodeksu pracy, odwrotnie jest nieważna
 do zawarcia umowy o pracę może dojść za milczącą zgodą pracodawcy
 pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy na piśmie
 treścią stosunku pracy są nie tylko zobowiązania stron wynikające z umowy o pracę, lecz także
zobowiązania dodatkowe wynikające z aktów prawnych
 zamieszczenie klauzuli „wykonywanie wszelkich zleconych czynności” jest nieścisłe. Tego rodzaju
czynności mogą dotyczyć tylko objęte rodzajem umówionej pracy
 aneks do umowy o pracę przedłużającą umowę terminową nawet w przypadku porozumienia stron
należy uznać jako zawarcie kolejnej umowy na czas określony
 stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeśli
terminu tego nie określono to w dniu zawarcia umowy
 warunki umowy u nowego pracodawcy przy przejściu pracownika na zasadzie porozumienia
pracodawców mogą być gorsze (decyduje umowa o pracę zawarta z nowym pracodawcą)
Z orzecznictwa sądowego:

Należy odróżnić „miejsce pracy” pracownika od „siedziby zakładu pracy”. Miejsce świadczenia pracy stanowi jeden z istotnych składników
umowy o pracę, obustronnie uzgodniony, objęty ogólnym zakazem jednostronnej zmiany przez któregokolwiek z kontrahentów umowy.
Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe, bądź jako miejsce
zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy.
Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę
określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie
świadczenia pracy. „Miejsce pracy” nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w
uzgodnionym przez strony „miejscu pracy” pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń
rozłąkowych.

Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i zakładu pracy. Oświadczenie woli może być wyraźne i
ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy kodeksu pracy, bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron. Takie
dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy zakład pracy dopuszcza pracownika do wykonywania pracy i płaci mu
wynagrodzenie.

..zawieranie z własnym pracownikiem drugiej umowy o pracę dopuszcza się tylko wyjątkowo, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inne niż
uzgodniony w podstawowym czasie pracy..

.. świadczenie tej samej rodzajowo pracy co określono w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy, na podstawie kolejnego angażu
pracowniczego lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych.
Zawieranie takich kontraktów stanowi obejście przepisów KP o czasie pracy i nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy”

1.Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone
miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace,
ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze.
2.Każdorazowo stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 77 5 § 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w umowie o
pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę.

1. Zawarcie umowy przedwstępnej, przewidującej zawarcie w przyszłości umowy o pracę, daje stronom uprawnienia określone przepisami
prawa cywilnego w celu prawidłowej realizacji zobowiązań przyjętych w treści umowy przedwstępnej. Jeżeli (przyszły) pracodawca uchyla
się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, to (przyszłemu) pracownikowi przysługuje albo roszczenie o zawarcie umowy
przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.), albo roszczenie o naprawienie szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej
(art. 390 § 1 k.c.).
2. Roszczenia z umowy przedwstępnej przewidującej zawarcie umowy o pracę przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym
przyrzeczona umów o pracę miała być zawarta, czyli według art. 390 § 3 k.c.

.
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Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i zakładu pracy. Oświadczenie woli
może być wyraźne i ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy kodeksu pracy, bądź też dorozumiane,
wynikające z zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy
zakład pracy dopuszcza pracownika do wykonywania pracy i płaci mu wynagrodzenie.
Zapamiętaj:
 Podstawowe umowy o pracę to umowa: na czas próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, na
czas wykonywanej pracy, na czas zastępstwa.
 Każda umowa o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny nie dłuższy jak 3 miesiące
 Umowa o pracę ma być na piśmie, dopuszczenie do pracy bez pisemnej umowy może być
potraktowane przez służby kontroli jako zatrudnienie „na czarno”
 Przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi uzyskać zdolność do wykonywania pracy od lekarza –
medycyny pracy oraz przejść wstępne szkolenie bhp
 Do umowy o pracę w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy pracodawca dołącza na piśmie informacje dla
pracownika o jego prawach np. czas pracy, wymiar urlopu itp.
 Zawarcie umowy o pracę zawsze rodzi obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia
społecznego
 Do zawarcia umowy o pracę mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o oświadczeniach woli
 Mogą być zawarte z własnym pracownikiem równolegle dwie lub więcej umów o pracę o ile każda
dotyczy innego rodzaju pracy (przy zachowaniu limitu czasu pracy)
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Formy ustania stosunku pracy
Są dwie formy ustania stosunku pracy:
1 Rozwiązanie
 na mocy porozumienia stron
 za wypowiedzeniem (obie strony)
 bez wypowiedzenia
a)przez zakład bez winy pracownik
b)przez pracownika
 przez zakład z winy pracownika
 z upływem czasu na jaki była zawarta
 z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 z powodu zaprzestania świadczenia pracy przez pracownika (potocznie zwane porzuceniem)
2. Wygaśnięcie
 po upływie 3 miesięcy spowodowane tymczasowym aresztowaniem
 pracownik z wyboru pełniący inne funkcje przebywający dla zakładu macierzystego na urlopie bezpłatnym
nie zgłosił się w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru
 śmierć pracownika (w rzadkich przypadkach również śmierć pracodawcy)
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Charakterystyka wybranych umów o pracę
Umowa o pracę na okres próbny
 Każda z umów o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny (nie stosuje się do młodocianych
zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego oraz spółdzielczego stosunku pracy)
 Zawarcia takiej umowy nie domniemuje się, zwrot, że jest to umowa na okres próbny musi wynikać z zawartej
umowy na piśmie
 Czas takiej umowy nie może przekraczać 3 miesięcy
 Z konkretnym pracownikiem można tylko raz zawrzeć umowę na okres próbny
 Umowa taka nie stwarza obowiązku określenia, czy po tym okresie pracownik będzie wykonywał taką samą
pracę, może być zatrudniony na innym stanowisku
 W razie zatrudnienia w wyniku porozumienia pracodawców można stosować umowę na okres próbny
 Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi
a) 3 dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodnie
b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy jak 2 tygodnie
c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące
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*trzy dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się w dniu następnym po wręczeniu wypowiedzenia
*jeśli koniec przypada na niedzielę lub święto to termin ten upływa dnia następnego (nie dotyczy to tzw. dni dodatkowo
wolnych)
Przepisy nie przewidują roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy nawet w przypadku niezgodnego z
prawem wypowiedzenia. Wypowiedzenia tej umowy pracodawca nie musi uzasadniać.
Przy tej umowie z ochrony przed wypowiedzeniem korzysta pracownica w ciąży zatrudniona na okres dłuższy
niż 1 miesiąc, jeśli rozwiązanie z upływem terminu jej trwania miałoby nastąpić po upływie trzeciego miesiąca
ciąży (umowa z mocy prawa ulega przedłużeniu do dnia porodu, zwrócić należy uwagę, że liczy się termin do
którego umowę zawarto a nie dzień doręczenia wypowiedzenia).

Umowa o pracę na czas wykonywanej pracy
 Jest umową nierozwiązywalną, chyba że za zgodnym porozumieniem stron
 Przy tej umowie pracodawca nie jest z reguły w stanie określić okresu zatrudnienia, stosowana przy pracach
sezonowych, w celu wykonania przez pracownika ściśle określonej pracy, długość stosunku pracy uzależniona
jest od przyszłego zdarzenia.
 Zawarcie w umowie klauzuli o możliwości rozwiązania takiej umowy nie może być prawnie ważne.
 Przy tej umowie rozwiązanie jest możliwe tylko a) za porozumieniem stron b) w razie ogłoszenia upadłości
pracodawcy c) następuje zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (zwolnienia grupowe) d) w
sytuacjach rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W przypadku pkt. b i c okres wypowiedzenia będzie
wynosić dwa tygodnie.
 Umowa ta ulega z mocy prawa przedłużeniu wobec pracownicy w ciąży do dnia porodu, jeśliby miała uleć
rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.
Z orzecznictwa sądowego:

Pojęcie "określonej pracy" przy umowach na czas jej wykonania oznacza zindywidualizowane zadanie robocze mieszczące się w zakresie
rodzajowo określonych czynności. Treść zadania roboczego pozostaje przedmiotem polecenia pracodawcy, choć jego wykonanie jest nie
tylko celem umowy, ale pełni zarazem funkcję zdarzenia kończącego stosunek pracy, czego pracownik musi być świadomy i wyrazić na to
zgodę.

Umowa o pracę na czas określony
 Umowa zawarta do 6 miesięcy jest z mocy prawa nierozwiązywalna (chyba że na zasadzie porozumienia
stron)
 Zawarta na okres dłuższy jak 6 miesięcy jest rozwiązywalna pod warunkiem zapisu w umowie o możliwości
wypowiedzenia
 Jeżeli wypowiedzenie umowy było niedopuszczalne pracownik może wystąpić z roszczeniem o wynagrodzenie
za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za okres na jaki umowa była zawarta. Warunkiem jest
gotowość pracownika do świadczenia pracy
 Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres dłuższy jak 6 miesięcy wynosi 2 tygodnie
 Kodeks pracy pozwala na zawarcie dwóch kolejnych umów na czas określony, trzecia z mocy prawa jest
umową zawartą na czas nieokreślony.
 Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu 1 miesiąc (zgodnie z wyrokiem SN to 31 dni) liczenie tych umów
rozpoczyna się od nowa. Zwrócić jednakże należy uwagę, że w konkretnym stanie faktycznym może być takie
postępowanie pracodawcy potraktowane jako obejście prawa (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego w zw. Z art. 300
kodeksu pracy „czynność prawna sprzeczna z ustawa albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna
(obejście art. 25¹ kodeksu pracy)
 Wypowiedzenia tej umowy pracodawca nie musi uzasadniać
Umowa o pracę na czas nieokreślony
 okres wypowiedzenia tej umowy jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:
a. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej jak 6 miesięcy
b. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
c. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
 do okresu zatrudnienia zalicza się okres u poprzedniego pracodawcy jeśli nowy pracodawca jest następcą
prawnym
 jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za powierzone mienie
materialną to strony mogą u mowie ustalić dłuższy okres wypowiedzenia tj. z dwóch tygodni do jednego
miesiąca, z 1 miesiąca do 3 miesięcy
 pracodawca jest zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie
 jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie a przed upływem jego terminu uzyska staż to okres
wypowiedzenia ulega przedłużeniu
Umowa o pracę na czas zastępstwa
Taką umowę każda ze stron może rozwiązać za 3-dniowym wypowiedzeniem w sytuacjach:
jeśli osoba która jest zastępowana wraca do pracy.
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z osobą zastępowaną rozwiązano umowę np. z powodu długotrwałej choroby. Wówczas nie może być już mowy o
zastępowaniu, strony mogą zawrzeć inną umowę o pracę
Nie czytelna jest sytuacja prawna, gdy osoba zastępująca nie spełnia oczekiwań pracodawcy. Z reguły okres
zastępstwa nie przekracza 6 miesięcy a w takim przypadku kodeks pracy zabrania wypowiadania umów (dokonaj
analizy art.25§1,33,33¹ kodeksu pracy). W wyroku Sąd Najwyższy (3.12.2009 II PK 142/09) stwierdził, że możliwe
jest wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa zawartej na okres dłuższy jak 6 miesięcy.
Ilość zawieranych tego rodzaju umów jest bez ograniczeń. Umowa ta charakteryzuje się brakiem ochrony kobiety
w ciąży, gdyż w chwili powrotu osoby zastępowanej skuteczne jest zawsze wypowiedzenie 3 dniowe. Jeśli
wypowiedzenie jest z innej przyczyny niż powrót osoby zastępowanej to zdaniem autora ochrona powinna mieć
zastosowanie (generalny zakaz wypowiadania umów) a w przypadku pkt. b winno być przekształcenie umowy na
czas określony do dnia porodu (dodatkowo w tej sytuacji pracownica może powołać się na dyskryminację).
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Rozwiązywanie umów o pracę
Rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę należy traktować jako zwykły sposób rozstania się z niechcianym pracownikiem przez
pracodawcę. Niekiedy prawo nakazuje pracodawcy uzasadnić swoją decyzję (umowa na czas nieokreślony).
Poniżej prezentuję niektóre uznane powody (potwierdzenie zasadności decyzji przez pracodawcę) przez sądy
pracy. Pamiętać należy, że każda sprawa jest inna i nie może być to potraktowane jako zasady.
 jest środkiem prawnym umożliwiającym dobór pracowników i stanowisk pracy
 przydatność pracownika do dalszej pracy ocenia się przede wszystkim na podstawie aktualnego jego stosunku
do pracy, natomiast długi staż pracy i szczególna sytuacja osobista mogłyby przemawiać na jego korzyść tylko
wówczas, gdyby swoje obowiązki pracownicze wykonywał w sposób rzetelny, albo gdyby nie wykonanie ich w
sposób nie zadawalający podyktowane było wyjątkowymi – z reguły obiektywnymi – okolicznościami
 sytuacja osobista i rodzinna ma istotne znaczenie przy ocenie zasadności wypowiedzenia, nie można jednak
wymagać od pracodawcy, aby zatrudniał pracownika , który nie może podołać obowiązkom
 stwierdzenie nieprzydatności pracownika jest podstawą wypowiedzenia ( wymaga starannego uzasadnienia,
aby nie było nadużycia prawa)
 częste lub długotrwałe nieobecności z powodu choroby lub sytuacji rodzinnej
 w sprawie, w której czyni się pracownikowi zarzut naruszenia zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy
wskutek jego postępowania stwarzającego napięcia, konflikty i zagrożenie spokoju, istotne jest przede
wszystkim to, czy przypisywanie pracownikowi postępowania miało miejsce i jakie wywarło skutki. Nie mają
jednak większego znaczenia intencje pracownika
 bezkrytyczne wykonanie przez pracownika poleceń przełożonego może uzasadnić wypowiedzenie umowy o
pracę
 nawet jednorazowa odmowa podjęcia pracy na innym stanowisku na krótki czas uzasadnia wypowiedzenie,
jeśli polecenie to wydano w związku z dużą absencją chorobową pracowników
 samodzielny pracownik może otrzymać wypowiedzenie, jeśli nie uzyskuje porównywalnych wyników z innymi
pracownikami
 udowodnienie przez pracodawcę niewłaściwego zachowania przez pracownika w czasie pracy, polegające na
usiłowaniu dokonania – na terenie objętym jego kierownictwem - czynu sprzecznego z zasadami moralności
wobec pracownicy oraz stworzenie niewłaściwej atmosfery wśród pracowników jemu podwładnych, stanowi
uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracy
 pracownik podejmujący działalność gospodarczą kolidującą z jego rolą jako strony stosunku pracy powinien
przejawiać szczególną dbałość
 zastosowanie kary porządkowej nie jest przeszkodą w wypowiedzeniu umowy o pracę
 osiągnięcie wieku emerytalnego lub nabycia prawa do renty inwalidzkiej uzasadnia wypowiedzenie, jeśli celem
jest zatrudnienie osoby młodszej, pełnosprawnej w określonych okolicznościach, lub następuje ograniczenie
zatrudnienia, obecnie przyjmuje się, że zwolnienie tylko z przyczyny osiągnięcia wieku emerytalnego jest
dyskryminacją
 możliwość przejścia pracownika na wcześniejszą emeryturę jest jego prawem i nie uzasadnia wypowiedzenia
 w stosunku do pracownika materialnie odpowiedzialnego, któremu powierzono mienie o znacznej wartości,
jednorazowe nawet uchybienie na tle okoliczności konkretnej sprawy uzasadnia wypowiedzenie
 jeśli w mieniu powierzonym pozostał niedobór, to można dokonać wypowiedzenia, chyba, że pracownik
wykaże, że powstał on z przyczyn od niego niezależnych
 brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym uzasadnia wypowiedzenie
 pracownik na stanowisku kierowniczym musi wykazywać się inicjatywą i operatywnością, brak wyników jego
komórki jest podstawą wypowiedzenia
 kierowca ma obowiązek rzetelnie prowadzić karty drogowe, uchybienie stanowi uzasadnioną przyczynę
wypowiedzenia
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zawsze można rozwiązać na mocy porozumienia stron w terminie uzgodnionym, również z osobami
korzystającymi z ochrony. Stronom nie przysługuje odwołanie do sądu, jedyną formą kwestionowania jest
uchylenie się od skutków oświadczenia woli (wady), można rozwiązać w czasie urlopu czy choroby
poinformowanie pracownika o negatywnej ocenie i wskazanie, że istnieje podstawa zwolnienia
dyscyplinarnego nie jest groźbą bezprawną
porozumieniem można zmienić umowę z czasu nieokreślonego na określony
umową między pracownikiem i pracodawcą można skrócić okres wypowiedzenia
jeżeli o rozwiązanie zwraca się pracownik i wskazuje datę wcześniejszą od ustawowego to jest to skuteczne
jeśli przed tą datą pracodawca wyrazi zgodę, brak zgody oznacza okres ustawowy (jest to tylko oferta)
pracodawca nie powinien stawiać przeszkód wcześniejszego rozwiązania, jeśli pracownik uzasadnia to ważną
sytuacją życiową, chyba, że naruszałoby to interes pracodawcy
klauzula umowna upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem
natychmiastowym bez podania przyczyny na zasadzie porozumienia stron jest nieważna
umowa może być wypowiedziana bez formy pisemnej, ale kwestią jest w tej sytuacji udowodnienie, jeśli druga
strona zaprzeczy (ustawodawca nie zastrzegł jednak nieważności), tak może postąpić pracownik
warunek formy pisemnej jest konieczny przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony oraz dla rozwiązania
każdej umowy bez wypowiedzenia
jeżeli pracownik odmawia przyjęcia pisma to poczytuje się, że pismo zostało doręczone w chwili, gdy mógł
zapoznać się z jego treścią (nie wpływa to na skuteczność)
pismo wysłane pocztą doręczone jest w chwili jego odbioru, nawet, jeśli odbierze współmieszkaniec pod
warunkiem „że ma dostateczne rozeznanie”, uważa się za doręczone także wtedy, gdy pracownik z własnej
woli nie odbiera przesyłki
jeżeli pracownik nie przebywa pod adresem podanym pracodawcy to uważa się, że pracodawca uczynił
wszystko, aby pismo doręczyć
dla zasadności wypowiedzenia nie jest konieczne stwierdzenie zawinionych działań pracownika
sąd bierze pod uwagę stosowanie przez pracodawcę polityki racjonalnego zatrudnienia przy zapewnieniu
wykonania zadań, należyte wykonanie obowiązków przez pracownika, przestrzegania dyscypliny pracy,
wykazywania inicjatywy oraz troskę o dobro pracodawcy
pracodawca może zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę w ramach realizacji zasady doboru pracowników
tzn. wypowiedzieć celem zatrudnienia osoby o wyższych kwalifikacjach
przyczynami wypowiedzeń mogą być ponadto; nieprzydatność pracownika z jego winy (np. odmawia
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych), naruszanie regulaminu pracy, naganne zachowanie się niekiedy nawet poza zakładem pracy, odmowa podpisania zakresu czynności przez pracownika, zajmowanie
się w czasie pracy sprawami prywatnymi itp.
przyczyną może być także odmowa przez pracownika podjęcia innej pracy w przypadku, gdy na
dotychczasowym stanowisku ze względu na wskazania lekarskie, pracownik dalej nie może wykonywać pracy
(dzieje się tak, gdyż przeniesienie na inne stanowisko może być związane z obniżeniem wynagrodzenia – tylko
przez 6 miesięcy pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy). Z uwagi na to, że przeniesienie
pracownika na inne stanowisko jest obowiązkiem pracodawcy, taka sytuacja może być też przyczyną
rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia
wypowiedzenie złożone ustnie, faksem lub e-mailem jest skuteczne, mimo, że narusza przepisy o
wypowiadaniu umów, przy czym oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej

Uzasadnienie wypowiedzenia konieczne jest przy umowach zawartych na czas nieokreślony oraz dla rozwiązania
każdej umowy bez wypowiedzenia
a) przyczyna powinna być podana w sposób konkretny, wyczerpujący, prawdziwy (w postępowaniu przed sądem
tylko podana przyczyna jest badana, przytaczanie innych okoliczności przez wypowiadającego z reguły nie jest
brane pod uwagę przez sąd)
b) pracownik nie musi uzasadniać wypowiedzenia z wyjątkami określonymi w art.55 kodeksu pracy tj., gdy zostało
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a
pracodawca nie przeniesienie pracownika na inne stanowisko w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim
oraz w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika (w takim
pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w
przypadku umowy na czas określony lub na czas wykonywanej pracy za okres 2 tygodni)
c) okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się
odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca
d) kodeks pracy chroni niektóre grupy pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę np. kobiet w ciąży,
pracowników którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia świadczenia emerytalnego, funkcyjnych
członków związków zawodowych itp. W tych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe w sytuacji
likwidacji zakładu pracy lub upadłości.

17













Z orzecznictwa sądowego:
Art. 30 § 4 k.p. dopuszcza różne sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Z oświadczenia
pracodawcy powinno jednak wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i
usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy.
2. Ocena przyczyny podanej w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę pod względem jej konkretyzacji - a także
rzeczywistości - dokonywana jest z perspektywy adresata oświadczenia pracodawcy, czyli pracownika To pracownik ma wiedzieć i
rozumieć, z jakiego powodu pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę.
3. Sąd, dokonując porównania przyczyny rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z zebranym w sprawie
materiałem dowodowym, nie ma obowiązku kazuistycznej oceny każdego słowa użytego w piśmie pracodawcy. Sformułowania zawarte w
oświadczeniach pracodawców o rozwiązaniu umów o pracę są częstokroć nieporadne, niepoprawne językowo, naruszające zasady logiki
itd., co nie oznacza, że dotyczą nierzeczywistych przyczyn ich rozwiązania.
4. Na gruncie prawa pracy stosuje się raczej cywilistyczne, a nie karne, ujęcie winy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika, z powodu naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadnia nie tylko jego zła wola,
umyślność działania lub zaniechania, zamiar bezpośredni lub ewentualny, ale także rażące niedbalstwo.
Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się
podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. Konkretność przyczyny nie polega na opisaniu jej w sposób szczegółowy
Obiektywna naganność zachowania pracownika jako podstawa utraty zaufania do niego ze strony pracodawcy musi być oceniana w
kontekście wszelkich okoliczności faktycznych. Pracodawca może utracić - niezbędne z punktu widzenia prawidłowego wykonywania
umowy o pracę - zaufanie do pracownika nie tylko wówczas, gdy zasadnie przypisuje mu winę w niedopełnieniu obowiązków, ale także
wtedy, gdy nie dochodzi do zawinionego naruszenia obowiązków pracowniczych
1.Rozważając zasadność wypowiedzenia umowy o pracę trzeba brać pod uwagę nie tylko interes pracownika, ale także zasługujący na
ochronę interes pracodawcy.
2. Złożenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy przed dniem tej likwidacji jest
dopuszczalne.
Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę, zgodnie z wymogami
Kodeksu pracy, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że
pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia zawartej za na czas nieokreślony w rozumieniu art. 36§1 wlicza
się okres wypowiedzenia
Termin wymagalności roszczenia o odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę zaczyna swój bieg od daty doręczenia
pracodawcy odpisu pozwu pracownika z żądaniem odszkodowania. Zatem od tej daty pracownik może skutecznie domagać się
zasądzenia mu odszkodowania z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 propozycję porozumienia należy traktować jako ofertę wg zasad prawa cywilnego
 porozumienie dojdzie do skutku, gdy strona do której oferta została skierowana przyjmie ją
 jeżeli oferent wyznaczył termin to jest nim związany
Najczęściej w prawie pracy nie oznacza się terminu podając jedynie np. rozwiązanie na określony dzień.
Istota sprowadza się do tzw. przyjęcia oferty
-oferta może być pisemna lub ustna.
-jeżeli strony po wypowiedzeniu umowy o pracę w drodze porozumienia stron ustalą krótszy okres wypowiedzenia
to nie zmienia to charakteru – trybu rozwiązania umowy o pracę (czyli na świadectwie pracy będzie zapis
„wypowiedzenie pracownika”
Z orzecznictwa sądowego:

„pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron, nie może skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą
z art.177§3 KP (przedłużanie umowy do dnia porodu), chyba, że oświadczenie dotknięte jest wadą”

„jeżeli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to
następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty”

Zapamiętaj:
 Okres wypowiedzenia określonej umowy obowiązuje zarówno pracodawcę jak i pracownika (w umowie
o pracę okresy wypowiedzeń mogą być dłuższe niż ustalone w kodeksie pracy, który wiąże
pracodawcę a nie koniecznie pracownika)
 Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny zależy wyłącznie od czasu na który umowę
zawarto (do dwóch tygodni, do 3 miesięcy i na 3 miesiące)
 Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony zawsze wynosi 2 tygodnie bez względu na
długość trwania tej umowy
 Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależy wyłącznie od stażu pracowniczego u danego
pracodawcy
 Umowa na czas wykonywanej pracy nie może być wypowiedziana (jej rozwiązanie następuje z chwilą
wykonania określonej pracy lub za porozumieniem stron)
 Umowa na czas zastępstwa rozwiązuje się (bez wypowiedzenia) w terminie trzech dni od powrotu
pracownika zastępowanego do pracy
 Tylko wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony wymaga uzasadnienia ze strony
pracodawcy
 Pracownik nie musi uzasadniać przyczyny wypowiedzenia
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Wypowiedzenie winno być na piśmie (skuteczne jest wypowiedzenie w innej formie, jednakże może to
być przyczyna wypłaty odszkodowania przez wypowiadającego umowę)
Pracownik, który dopuszcza się działań niezgodnych z prawem pracy lub innymi przepisami prawa za
aprobatą lub nawet poleceniem pracodawcy nie korzysta z ochrony („nie wiążą nas polecenia
niezgodne z prawem”). Odpowiedzialność pracownika nie zostaje wyłączona.

Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Przyczyny uzasadniające rozwiązanie (art. 52 KP)
* ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
* popełnienie przestępstwa uniemożliwiające dalsze zatrudnienie, jeśli przestępstwo jest oczywiste lub stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądowym
* zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
.
Art.100 KP zawiera określenie obowiązków pracownika: wykonywać pracę sumiennie i stosować się do poleceń
przełożonych które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
W szczególności pracownik zobowiązany jest:
1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy
2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku
3. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
5. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
6. przestrzegać postanowień regulaminu pracy w którym mogą być uściślone czyny będące uznane przez
pracodawcę jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych ze względu na specyfikę zakładu
Kodeks pracy nie definiuje pojęcia „ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych”. Z wyroków Sądu
Najwyższego można wnioskować, że ma ono miejsce, gdyż działanie lub zaniechanie pracownika było umyślne
lub wynikało z rażącego niedbalstwa, gdy zachowanie pracownika jest bezprawne i przejawia się rzeczywistym
naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.
Rozwiązanie umowy nie może nastąpić po upływie 1 m-ca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o
okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie. Rozwiązanie musi być z uzasadnieniem i pouczeniem o
prawie wniesienia odwołania do sądu w terminie 14 dni.
Przykładowe czyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
*niesumienność, nierzetelność, nieuczciwość, nielojalność
*odmowa wykonania polecenia zgodnego z prawem
W określonych sytuacjach pracownik może odmówić wykonania polecenia niezgodnego z prawem nie tylko prawa
pracy., np. odmowa sfałszowania dokumentu, odmowa podjęcia pracy uwłaczającej jego godności osobistej np.
nakazanie inżynierowi kopanie rowów, wykonywania pracy w warunkach zagrażający bezpośrednio życiu lub
zdrowiu lub odmowa ze względu na stan zdrowia (np. kierowca może odmówić podjęcia pracy, jeśli jego stan
psychofizyczny byłby zagrożeniem po wykonaniu polecenia).
*korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, który nie został mu udzielony
*drobne ale częste naruszanie dyscypliny pracy
*nieusprawiedliwione opuszczenie stanowiska pracy lub całego dnia
*wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego
*użycie przemocy wobec współpracowników lub przełożonego
*spożywanie alkoholu lub przyjście do pracy pod jego wpływem (podobnie innych środków odurzających)
.
Z orzecznictwa sądowego:

Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje
inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 §
1pkt. 1 k.p.

„utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku może być podstawą rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia wówczas, gdy pracownik zostanie pozbawiony tych uprawnień z własnej winy, wskutek naruszenia obowiązków
pracowniczych, dopuszczenia się wykroczenia lub przestępstwa. Decyduje w tym przypadku nie sam czyn zawiniony przez pracownika, lecz
stwierdzenie jego skutków w sferze uprawnień zawodowych”.

W pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność
zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, a także
zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę
w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie musi być jedynie zawinione uchybienie pracownicze wywołujące istotną szkodę majątkową w mieniu
pracodawcy. Taką przyczyną może być także zawinione działanie pracownika powodujące zagrożenie interesów pracodawcy.

Przesłanie podmiotowi zewnętrznemu firmowego dokumentu, który nie był opatrzony klauzulą poufności, jest ciężkim naruszeniem
podstawowych obowiązków pracowniczych powodującym zagrożenie interesów pracodawcy i stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania z
pracownikiem umowy o pracę trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
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Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
Bezprawna odmowa wykonania polecenia pracodawcy
Zakłócenie porządku i spokoju w pracy
Samowolne rozpoczęcie korzystania urlopu wypoczynkowego

W przypadku przesłania rozwiązania umowy przez pracodawcę w tym trybie przesyłką pocztową, za datę
rozwiązania uważa się 7 dzień od daty drugiego awizo.
Rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność do pracy wskutek
choroby trwała:
1. dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy mniej niż 6 miesięcy
2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku – gdy pracownik był zatrudniony u tego
pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn niż choroba,
pracodawca może zastosować ten tryb rozwiązania umowy o pracę, gdy nieobecność w pracy trwała dłużej niż
jeden miesiąc (z wyłączeniem przypadku opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku)
Nieobecność z powodu choroby:
* w okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy zalicza się poprzedni okres, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu
* do okresu tego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą lub inną chorobą
jeżeli przerwa nie przekraczała 60 dni.
* przez pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, który wlicza się
do okresu zasiłku chorobowego (wynagrodzenie chorobowe jest kosztem pracodawcy, zasiłek chorobowy
wypłacany jest z funduszu ubezpieczeń)
* Uwaga. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane do 14 dni choroby
w danym roku kalendarzowym, od 15 dnia osoby te mają prawo do zasiłku chorobowego
Okres zasiłku chorobowego wynosi 182 dni , w przypadkach niektórych chorób 270 dni (w tym choroba związana z
ciążą).
Okresy te mogą być przedłużone o dalsze trzy miesiące decyzją lekarza orzecznika ZUS.
Po stawieniu się pracownika do pracy mimo upływu podanych okresów pracodawca nie może już w tym trybie
rozwiązać stosunku pracy, chyba że pracownik nie uzyska zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy.
Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy pracownik zgłosi swój powrót po ustaniu przyczyny
nieobecności, pracodawca powinien w miarę możliwości zatrudnić pracownika (charakter warunkowy-wolny etat,
zachowane kwalifikacje a w przypadku bezzasadnej odmowy pracownik może wnieść roszczenie o
odszkodowanie).
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z powodu likwidacji zakładu pracy (stanowiska)
"Grupowym zwolnieniem" jest rozwiązanie przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez
pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje
co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
W przypadku likwidacji zakładu pracy (stanowiska) pracownikowi należy się odprawa pod warunkiem, że:
1. jest to jedyna przyczyna rozwiązania stosunku pracy
2. pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników ( przy zatrudnianiu poniżej tej liczby pracowników
pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty odprawy)
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia a także zwalnianym
„pojedynczo” przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy.
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
Na pracodawcy zatrudniającego powyżej 20 pracowników nałożone obowiązki:
a) skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi
działającymi u tego pracodawcy,
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b) zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego
zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia,
okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji
zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
c) w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien
zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli
zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia
rozwiązania z nim stosunku pracy.
Z orzecznictwa sądowego:

W przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników w trybie indywidualnym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawa pieniężna w
wysokości przewidzianej w art. 8 ust. 1 tej ustawy przysługuje tylko wówczas, gdy przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny
powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Wskazanie fikcyjnej przyczyny
wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w rzeczywistości zwolnionemu z przyczyn dotyczących pracodawcy (odpowiednio niedotyczących pracownika) nie pozbawia pracownika prawa do odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom zwolnionym z pracy z
przyczyn dotyczących pracodawcy (odpowiednio - niedotyczących pracownika).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie
stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w
terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w tym trybie także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego
naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości za okres wypowiedzenia, a jeśli umowa była zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
Rozwiązanie w tym trybie pracownik powinien dokonać na piśmie z podaniem przyczyny.
W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy
przysługuje roszczenie o odszkodowanie, o którym orzeka sąd. Odszkodowanie przysługuje w wysokości
wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, w przypadku umowy zawartej na czas określony i na czas
wykonywania określonej pracy – wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
.
Z orzecznictwa sadowego:

Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. usprawiedliwia
żądanie od pracownika odszkodowania (art. 61 [1] k.p.), niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę.
2. Żądanie przez pracodawcę odszkodowania na podstawie art. 61[1] k.p. nie może być uznane za nadużycie prawa (art. 8 k.p.) z
tego względu, że pracodawca wcześniej odmówił z usprawiedliwionych przyczyn przyjęcia oferty pracownika rozwiązania umowy o
pracę za porozumieniem stron.

W sprawach dotyczących zasadności rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, w pierwszej kolejności
należy rozstrzygnąć, czy pracodawca naruszył podstawowy obowiązek (obowiązki) wobec pracownika, a dopiero pozytywna
odpowiedź na to pytanie aktualizuje konieczność rozważenia, czy naruszenie pracodawcy miało charakter ciężki.
2. Pracodawcy nie wolno naruszać godności przysługującej pracownikowi jako jednostce ludzkiej bez względu na to, czy pracownik
odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. W związku z tym, dla
stwierdzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej (ocenie rozsądnych osób trzecich) określone
zachowanie danej osoby (podmiotu) narusza wartość innego człowieka.
3. Jakkolwiek dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika (art. 111 k.p.) nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował
określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość, to reakcja pracownika na
takie zachowanie może mieć znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie wystąpiło.
4. Skoro ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia
społecznego (art. 94 pkt 10 k.p.), to nie można przyjąć, że od przestrzegania tych zasad zwolniony jest sam pracodawca (osoby
działające w jego imieniu). W rezultacie należy dojść do wniosku, że do podstawowych obowiązków pracodawcy w rozumieniu art. 55
§ 11 k.p. należy również obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.).

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika
umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art.55§1¹ KP.

W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracownika w sytuacji, gdy umowa nie zawierała klauzuli o możliwości
wcześniejszego rozwiązania może być potraktowane jako nieuzasadnione rozwiązanie bez wypowiedzenia. Oznacza to możliwość
roszczenia pracodawcy o odszkodowanie z art. 61[1} KP.

Skutki nie złożenia w terminie odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma
wypowiadającego umowę o pracę.
Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
odmowie przyjęcia do pracy.
.
Z orzecznictwa sądowego:

1.Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy skutkującej rozwiązaniem umowy o
pracę, o którym mowa w art. 264 k.p., zawsze prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę
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było (w rzeczywistości) zgodne z prawem lub uzasadnione.
2.Pracownik, którego odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę zostało oddalone z powodu niedochowania terminu do jego
wniesienia, analogicznie jak pracownik, który w ogóle z takim odwołaniem nie wystąpił, nie może w żadnym innym postępowaniu
powoływać się na bezprawność rozwiązania umowy o pracę jako na przesłankę roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w k.c.
Wynika to z faktu, iż niezgodność z prawem (bezprawność) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę pracownik może
wykazywać wyłącznie przez powództwo przewidziane w k.p., wniesione z zachowaniem terminu określonego w art. 264 k.p.
Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę o pracę, zgodnie z
wymogami Kodeksu pracy, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na
to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania

.

.
Zapamiętaj:
 Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest możliwe w trzech przypadkach: 1.wypowiedzenie przez
pracodawcę z winy pracownika 2. wypowiedzenie przez pracodawcę bez winy pracownika 3. przez
pracownika z winy pracodawcy
 Rozwiązanie każdej umowy bez okresu wypowiedzenia zawsze wymaga uzasadnienia (również dla pkt.
3 akapitu wyżej)

Wypowiedzenie zmieniające
Polega na złożeniu oferty przez pracodawcę kontynuowania dotychczasowego stosunku pracy w zmienionej treści
po upływie okresu wypowiedzenia, z równoczesnym zastrzeżeniem, że dotychczasowy stosunek pracy ustanie z
upływem okresu wypowiedzenia, jeżeli przed upływem jego połowy pracownik złoży oświadczenie odmawiające
przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków zatrudnienia.
* zmiana warunków pracy na wniosek pracownika może nastąpić jedynie na zasadzie porozumienia stron
* zmiana umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony na umowę na czas określony w tym trybie jest
niedopuszczalne
* wypowiedzenie to wymaga: formy pisemnej zawsze z uzasadnieniem bez względu na rodzaj umowy o pracę,
podania nowych warunków, pouczenie o skutkach nie przyjęcia i prawie odwołania się do sądu
* okres tego wypowiedzenia jest taki sam jak okres wypowiedzenia umowy o pracę, a zatem inny dla
poszczególnych pracowników
* wypowiedzenie to nie jest konieczne gdy:
a)występują uzasadnione potrzeby pracodawcy
b)inna praca odpowiada kwalifikacjom pracownika
c)czas innej pracy nie przekracza 3 miesiące
d)wynagrodzenie nie ulega obniżeniu
* również przy tym wypowiedzeniu stosuje się przepisy o szczególnej ochronie niektórych pracowników
* okoliczności choćby nie zawinione przez pracownika np. częste choroby stanowią uzasadnioną przyczynę
wypowiedzenia zmieniającego
* obniżenie jakości pracy przez pracownika może uzasadniać wypowiedzenie zmieniające obniżające
wynagrodzenie za pracę
* jeżeli w umowie o pracę pracownik otrzymał lepsze warunki niż w kodeksie pracy to pracodawca może kierować
działania w kierunku uprawnień zgodnie z kodeksem
* gdy pracownik z powodu choroby utracił zdolność do pracy na danym stanowisku to pracodawca słusznie może
zastosować wypowiedzenie zmieniające
* wyznaczenie pracownikowi innego miejsca zatrudnienia, przy zachowaniu dotychczasowego rodzaju pracy i
wynagrodzenia mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia
zmieniającego, jeżeli szczególne okoliczności pracy nie uzasadniają odmiennej oceny
*zgodnie z orzecznictwem sądowym definitywne rozwiązanie umowy o pracę z powodu nie przyjęcia nowych
warunków zatrudnienia przez pracownika może być przyczyną uznania, że pracownikowi należy się odprawa z
tytułu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników tylko wówczas, gdy warunki wypowiedzenia zmieniającego można uznać za
zmierzające do rozwiązania definitywnego stosunku pracy lub obiektywnie nie do przyjęcia (np. przeniesienie do
innej miejscowości bez możliwości codziennego dojazdu z miejsca zamieszkania). Wg orzecznictwa znaczna
obniżka wynagrodzenia wobec zachowania stosunku pracy nie jest wystarczającą przyczyną żądania odprawy.
Z orzecznictwa sądowego:

Uregulowaną w art. 42 k.p. instytucją wypowiedzenia zmieniającego można objąć zarówno warunki pracy i płacy, jak i jeden z tych
elementów treści stosunku pracy. Zmiana musi być jednak istotna, albowiem wszelkie inne modyfikacje warunków zatrudnienia mieszczą
się w kręgu uprawnień kierowniczych pracodawcy. Poza tym powinna być ona niekorzystna dla pracownika, gdyż poprawa warunków
pracy i płacy nie wymaga zastosowania trybu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenia zmieniającego wymaga nie tylko modyfikacja zasad nabywania prawa lub ustalania wysokości wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatków, jak dodatek funkcyjny czy stażowy, ale także innych składników płacowych, jak nagrody jubileuszowe czy
odprawy emerytalno - rentowe.
3. Istnieje konieczność zastosowania instytucji wypowiedzenia zmieniającego, gdy w wyniku wprowadzenia przez pracodawcę nowych
zakładowych przepisów płacowych dochodzi do pozbawienia pracowników pewnych przywilejów (np. w zakresie czasu pracy lub urlopów
wypoczynkowych) wykraczających ponad standardy wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, a gwarantowanych dotychczas
obowiązującymi u tego pracodawcy unormowaniami wewnątrzzakładowymi lub postanowieniami umów o pracę. Wypowiedzenia
warunków pracy i płacy wymaga także zmiana zasad przyznawania świadczeń przyznanych pracownikom jednostronną decyzją
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(oświadczeniem woli) pracodawcy, niebędącą wprawdzie aktem należącym do źródeł prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p., lecz - na
zasadzie dorozumianej zgody pracowników - uzupełniającą i kształtującą treść stosunków pracy załogi.
1. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę może nastąpić - według art. 42 § 4 k.p. - na okres do trzech
miesięcy w roku kalendarzowym. Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym
wymaga albo akceptacji pracownika, albo formalnego uregulowania statusu pracownika w odniesieniu do treści umowy o pracę - przez
określenie w aneksie do umowy o pracę nowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności (także wysokości wynagrodzenia), albo
nawet wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy w trybie art. 42 § 1-3 k.p.
2. Wypowiedzenie zmieniające nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami
pracodawcy, pracy innej niż określona w umowie o pracę, ale tylko na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym;
jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu pracownik nadal wykonuje obowiązki pracownika delegowanego i stan ten akceptuje, to można
przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p.).
Zawarcie przez pracownika niekorzystnego dla niego porozumienia zmieniającego z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej w jakiej się
znajduje, nie powoduje samo przez się nieważności złożonego oświadczenia woli w rozumieniu art.82 kodeksu cywilnego.

14
Ochrona dobra osobistego pracownika
Pracodawcy nie wolno naruszać dobra osobistego pracownika. Dobrem osobistym są prawnie chronione wartości
niematerialne jak np. nietykalność osobista, nazwisko, godność osobista itp. Szczegółowo problem ten omówiłem
w części „Prawo cywilne”.
 Zgodnie z przepisami ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zabrania się
wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez
niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy.
Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Na żądanie
kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, badanie stanu
trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.
Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.
Pracodawca pamiętać musi, że powyższe przepisy zezwalają na podjęcie działań w uzasadnionych przypadkach.
Z drugiej strony odmowa pracownika wiąże się z domniemaniem przyjęcia, że jest pod wpływem alkoholu co
oznacza, że na pracowniku w razie sporu sadowego ciążyć będzie obowiązek udowodnienia, że nie był pod
wpływem alkoholu.
Bywają jednak zdarzenia, które wydają się jednoznaczne np. policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy w związku z
podejrzeniem, że jest winny spowodowania wypadku drogowego. Ostatecznie o winie zadecyduje sąd. W tej
sytuacji zastosowanie przez pracodawcę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia nie jest uzasadnione. Do
czasu wyroku sądowego winien pracownikowi powierzyć inną pracę na podstawie art. 42§4 KP.
*odmowa podjęcia czynności pracowniczych powierzonych w trybie art. 42§4 KP (czasowe powierzenie innej
pracy) w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Niewykonanie takiego polecenia jest bowiem ciężkim naruszeniem
podstawowych obowiązków pracowniczych
 Prawo pracodawcy do kontroli pracowników podchodzić należy bardzo ostrożnie, z ogromna rozwagą.
Ochrona pracownia wynika nie tylko z prawa pracy, ale także z prawa cywilnego. Art. 23 Kodeksu
cywilnego wymienia dobra osobiste człowieka m.in. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji. Nie jest to jednak wyliczenie wyczerpujące. Do dóbr
osobistych należy niewątpliwie nietykalność osobista, która może zostać naruszona w przypadku
dokonania przeszukania. Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika i jego godności osobistej
należy do podstawowych zasad prawa pracy.
Przepisy prawa pracy, ani żadne inne regulacje nie przyznają w sposób jednoznaczny pracodawcy prawa
do przeszukania pracownika. Możliwość taką dopuszcza jednak Sąd Najwyższy, który uznał, że stosowane
szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków
załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr
osobistych pracowników wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju
kontroli w celu ochrony mienia i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem
załogi w sposób niepozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub
zasadami współżycia społecznego. Z orzeczenia tego wynika, że podstawowym warunkiem uznania
przeszukania za zgodne z prawem jest wcześniejsze poinformowanie pracowników o możliwości
przeszukania. Ponadto pracodawca musi brać pod uwagę, że przeszukanie jest ostateczną formą kontroli i
powinno być stosowane zupełnie wyjątkowo. Odpowiednie przepisy dotyczące przeszukania powinny
znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym, ewentualnie w umowach o pracę zawartych z
pracownikami. Muszą być także uzgodnione z przedstawicielami pracowników.
 Odrębnym problemem jest monitorowanie pracy pracownika poprzez „sprawdzanie jego komputera” . Tutaj
trzeba wyraźnie powiedzieć, że w czasie pracy korzystanie z Internetu podlega reglamentacji – korzystanie
do celów nie związanych z pracą jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika. Pracodawca
ma dzisiaj możliwość sprawdzić wykonywane czynności przez pracownika na służbowym komputerze i
może to czynić. Nie musi uprzedzać o tym pracownika, gdyż art. 100 KP ...”Pracownik jest obowiązany
wykonywać pracę sumiennie...” nie wymaga komentarza.
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 Monitorowanie pracowników za pomocą kamer
Prawo pracy ani żadne inne nie reguluje tego problemu.
Na pewno: a) zabronione jest umieszczanie kamer w miejscach, gdzie pracownik mógłby zasadnie oczekiwać
poszanowania jego prywatności, a więc np. w toalecie czy szatni, b) pracodawca winien jest uprzedzić
podwładnych, że mogą znaleźć się w zasięgu kamer- reguły w tym zakresie powinien określać regulamin pracy lub
postanowienia umowy o pracę.
Monitoring video jest przetwarzaniem danych ustawy o ochronie danych osobowych, dalej ustawa. Dlatego
pracodawca powinien dołożyć szczególnej staranności, aby nagrany materiał został zabezpieczony przed
dostaniem się w niepowołane ręce.
Instalacja kamer nie wymaga zgody pracowników, ale musi mieć uzasadnienie. Może być wykorzystane do
przeciwdziałania kradzieżom, ale nie może służyć jedynie do kontroli wydajności pracy.
Reasumując: Ochrona pracownika jest dozwolona z poszanowaniem zasad dobra osobistego pracownika, ochrona
zostaje uchylona, jeśli pracownik zajmuje się innymi sprawami niż służbowymi.
.
Z orzecznictwa sądowego:

Wszelkie informacje prywatne pracodawcy, stanowiące jego własność lub dobro osobiste, które nie są upubliczniane lub kierowane do
pracownika, nie powinny być przez pracownika nagrywane i gromadzone.

Pracodawca może uznać za prawdziwe twierdzenia pracownika, że nagrywał jego niejawne rozmowy, i podać to za przyczynę rozwiązania
umowy o pracę, bez konieczności wykazania nagrywania. Ochrona spraw prywatnych działa w obie strony. Dotyczy więc nie tylko
pracownika, ale także pracodawcy i jego firmy.

1. W sprawach dotyczących zasadności rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, w pierwszej kolejności należy
rozstrzygnąć, czy pracodawca naruszył podstawowy obowiązek (obowiązki) wobec pracownika, a dopiero pozytywna odpowiedź na to
pytanie aktualizuje konieczność rozważenia, czy naruszenie pracodawcy miało charakter ciężki.
2. Pracodawcy nie wolno naruszać godności przysługującej pracownikowi jako jednostce ludzkiej bez względu na to, czy pracownik
odczuwa zachowanie pracodawcy jako krzywdę i przeciwko niej protestuje, czy też godzi się na złe traktowanie. W związku z tym, dla
stwierdzenia naruszenia godności wystarczy, jeśli w obiektywnej ocenie społecznej (ocenie rozsądnych osób trzecich) określone
zachowanie danej osoby (podmiotu) narusza wartość innego człowieka.
3. Jakkolwiek dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika (art. 111 k.p.) nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował
określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość, to reakcja pracownika na takie
zachowanie może mieć znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie wystąpiło.
4. Skoro ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
(art. 94 pkt 10 k.p.), to nie można przyjąć, że od przestrzegania tych zasad zwolniony jest sam pracodawca (osoby działające w jego
imieniu). W rezultacie należy dojść do wniosku, że do podstawowych obowiązków pracodawcy w rozumieniu art. 55 § 11 k.p. należy
również obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.).
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Czas pracy
Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do wypoczynku, które gwarantują przepisy o
czasie pracy, dniach wolnych oraz o urlopach. Poza kodeksem pracy czas pracy określają inne przepisy np. Karta
Nauczyciela, Ustawy o pracownikach państwowych i samorządowych itp.
* Czasem pracy jest czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Czas pracy obejmuje : a)czas oczekiwania na pracę, b)faktyczny czas pracy, c)przestój, d)przerwy
Wymiar czasu pracy wylicza się w sposób następujący:
1) mnoży się 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (w miesięcznym
okresie rozliczeniowym będą to cztery tygodnie), a następnie
2) dodaje się do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu
rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku
* Najczęściej stosowany jest okres rozliczeniowy odpowiadający miesiącowi lub pełnym miesiącom. Czas pracy w
poszczególnych miesiącach w systemie podstawowym wynosi :
Miesiąc
Godziny Godziny Godziny Godziny
2013
2014
2015
2016
styczeń
176
168
160
luty
160
160
160
marzec
168
168
176
kwiecień
168
168
168
maj
160
160
160
czerwiec
160
160
168
lipiec
184
184
184
sierpień
168
160
160
wrzesień
168
176
176
październik
184
184
176
listopad
152
144
160
grudzień
160
168
168
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* Przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu
rozliczeniowego (np. jeśli dzień pierwszy miesiąca przypada w środę, to tydzień w rozumieniu kodeksu pracy trwa
od środy do wtorku włącznie).
* Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym
tygodniu pracy.
Okres rozliczeniowy może trwać od jednego miesiąca do 12 miesięcy.
* Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Jeśli
jednak dobowy dopuszczalny czas pracy jest dłuższy to powinien mieć co najmniej równoważny czas wypoczynku.
Zasada ta nie musi być stosowana w przypadkach konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.
Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku,
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
.
Rodzaje systemów czasu pracy
1. podstawowy 8 godzinny czas pracy we wszystkie dni robocze
2. równoważny
3. przerywany
4. zadaniowy
5. w ruchu ciągłym
6. skróconego tygodnia pracy
7. pracy weekendowej
8. indywidualny rozkład czasu pracy
.
Wybór systemu organizacji czasu pracy należy do pracodawcy, który winien to określić w regulaminie pracy lub
bezpośrednio w umowach o pracę. Zmiana systemu czasu pracy wymaga z reguły dokonania pracownikom
wypowiedzenia zmieniającego. Mogą być stosowane inne rodzaje systemów świadczenia pracy np. praca tzw.
czterobrygadowa.
* ”Normalny” czas pracy (podstawowy)
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy
Powyższa definicja zawiera dwie normy czasu pracy:
a) dobową
b) tygodniową
Przy rozliczaniu czasu pracy przyjmuje się zasadę, że początkiem doby rozliczeniowej pracownika jest godzina
rozpoczęcia pracy tzn. jeśli pracownik rozpoczyna pracę np. o godz.7.00 to doba trwać będzie od godz.7.00 do
godz.7.00 dnia następnego.
Słowo „przeciętnie” oznacza, że praca np. w ciągu 6 dni musi być rekompensowana przez zmniejszenie dni pracy
w innym tygodniu. Przy obliczaniu wymiaru czasu pracy, czyli liczby godzin, które pracownik powinien
przepracować, każde święto w innym dniu niż niedziela zmniejsza liczbę obowiązkowych godzin pracy.
U danego pracodawcy może być stosowany krótszy czas pracy fakultatywnie, w stosunku do osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności z mocy prawa.
Wymiarem czasu pracy jest liczba godzin, jaką w danym okresie rozliczeniowy pracownik faktycznie przepracował.
Dla niektórych pracowników przepisy zabraniają pracy dłuższej niż 8 godzin, praca w innych systemach czasu
pracy jest w tej sytuacji niedopuszczalna:
a) zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
b) pracownic w ciąży
c) pracownic/pracowników opiekujących się dziećmi do lat 4, bez ich zgody
d) osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (z wyjątkami dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu)
* Równoważny (przedłużony) czas pracy
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w
których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu do 12 godzin na dobę. W tym rozkładzie czas pracy nie
może przekraczać przeciętnie 40 godziny na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Również w tym systemie
obowiązuje zasada pięciodniowego tygodnia pracy.
Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela powoduje obniżenie czasu pracy.
W tym systemie winien być sporządzony harmonogram. Zaplanowanie pracy w niedzielę lub święto musi
powodować iż w grafiku zaplanowany jest inny dzień wolny. Taka konieczność wynika z faktu iż praca w
nadgodzinach w dniu, który miał być wolny za pracę w niedzielę lub święto przysługuje pracownikowi
wynagrodzenie ze stuprocentowym dodatkiem.
W tym systemie pracą w nadgodzinach jest praca poza czas określony w grafiku oraz czas wynikający z
rozliczenia okresu.

25

Dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, pracowników zakładowych straży
pożarnych i zakładowych służb ratowniczych dopuszczalne jest przedłużenie dobowego czasu pracy do 24 godzin.
* Przerywany czas pracy
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być wprowadzony system przerywanego czasu
pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby,
trwającej nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
Przerywanego czasu pracy nie stosuje się w systemach równoważnego czasu pracy, pracy w ruchu ciągłym,
czterobrygadowej organizacji pracy oraz przy dozorze urządzeń.
Przerywany czas pracy może być wprowadzony tylko w razie spełnienia poniższych warunków:
a) rozkład czasu pracy jest ustalany z góry
b) przewidziana jest tylko jedna przerwa nie dłuższa niż 5 godzin
c) wprowadzony został w układzie zbiorowym pracy lub w zawartej umowie o pracę (możliwość przyjęcia
takiego rozwiązania w umowie o pracę jest ograniczone do tylko określonych grup pracowników tj.
kierowców, zatrudnionych przy pracach w rolnictwie)
d) pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia za czas przestoju
W czasie przerwy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
* Zadaniowy czas pracy ustalany jest wymiarem zadania na który pracodawca nie ustalił sztywnych granic czasu
pracy, pracodawca nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad świadczeniem pracy przez pracownika. Wymiar zadań
powinien być tak ustalony aby pracownik mógł jednak wykonać zadanie w ramach obowiązujących norm czasu
pracy.
Pracownikom zatrudnionym w tym systemie nie przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ale pod
warunkiem prawidłowo nałożonego zadania, możliwego do wykonania w normalnym czasie pracy.
Zadanie, które należy wykonywać codziennie powoduje, że istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowych
pracowników, gdyż zasada pięciodniowego tygodnia pracy także obowiązuje.
Z orzecznictwa sądowego:

Zadania nałożone na pracownika nie mogą również wiązać się z osiągnięciem konkretnego rezultatu ekonomicznego

Pracodawca nie musi uzgadniać tych zadań oraz wymiaru z pracownikiem a jedynie skonsultować się z nim w tej kwestii, jednakże w razie
sporu będzie musiał pracodawca udowodnić, że zadanie było możliwe do wykonania w określonym czasie

.
* Pracą w ruchu ciągłym jest praca, która z uwagi na wymogi technologiczne bądź procesu technologicznego lub
produkcyjnego, musi być wykonywana przez całą dobę w każdy dzień tygodnia. Z uwagi na konieczność
dokonywania zmian (np. z pierwszej zmiany na drugą) dopuszczalne jest wydłużenie czasu pracy do 12 godzin z
ograniczeniem, że może to nastąpić tylko jednego dnia tygodnia przy zachowaniu obowiązujących norm czasu
pracy w okresie rozliczeniowym nie dłuższym jak 4 tygodnie. W tym systemie dopuszczalne jest wydłużenie czasu
pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu. Wadą dla pracodawców tego systemu jest: a) rozliczenie czasu pracy
odbywa się co 4 tygodnie co nie pokrywa się z wypłatą wynagrodzeń w systemie miesięcznym, b) praca powyżej 8
godzin pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia ze 100% dodatkiem (art.138§1KP)
* Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym
systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy
równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie
rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.
* Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest
świadczona wyłącznie w piątki, soboty i niedziele i święta. Również tutaj dopuszczalne jest przedłużenie dobowego
wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę przy miesięcznym okresie rozliczeniowym. W tym systemie zakazane
jest zatrudnianie pracownika w inny dzień .
*Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu
czasu pracy, którym pracownik jest objęty.
* Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.oo a 7.oo. Wyznaczenie tych 8 godzin należy do
pracodawcy i winno być uregulowane w regulaminie pracy. W porze nocnej nie wolno zatrudniać pracownic w
ciąży, pracowników młodocianych, pracownic i pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody,
osób niepełnosprawnych (nie dotyczy zatrudnionych przy pilnowaniu).
* Niedziela oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę oraz
święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.oo w tym dniu a godziną 6.oo następnego dnia, chyba
że u danego pracodawcy ustalona została inna godzina. Jeżeli praca jest wykonywana w niedziele, to pracodawca
sporządza harmonogram pracy i jest obowiązany przewidzieć w tym harmonogramie inny dzień wolny. W
zakładach pracy, w których praca odbywa się również w niedzielę, pracownik powinien korzystać co najmniej raz
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na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w weekendowym systemie
czasu pracy, a także w grupowej organizacji pracy. Praca w niedzielę jest dozwolona w placówkach handlowych
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Art.
151¹º KP
*jeśli święto wypada w dniu wolnym od pracy (w większości w sobotę) pracodawca jest obowiązany wyznaczyć
inny dzień wolny od pracy)
* Do czasu pracy zaliczane są następujące okresy nieświadczenia pracy:
- przerwy w pracy trwające nieprzerwanie 15 minut ( warunkiem jest praca przez pracownika co najmniej
6 godzin, przy krótszym czasie pracy przerwa ta nie przysługuje), przerwa może być dłuższa, jeśli
przepisy zakładowe wewnętrzne dają takie uprawnienie,
- w przypadku zatrudniania młodocianego , którego wymiar czasu pracy jest dłuższy jak 4,5 godziny,
przerwa ma nieprzerwanie wynosić 30 minut
- przerwy dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych z mocy przepisów (np. 5 minutowa
przerwa co godzinę dla pracowników pracujących stale przy monitorze ekranowym) lub na podstawie
regulaminów zakładowych lub układów zbiorowych
- przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią dla pracownicy, której czas pracy przekracza 4 godz.
- dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników niepełnosprawnych na gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek w wymiarze 15 minut
- przeprowadzanie obowiązkowych badań profilaktycznych przez pracownika
- czas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia inne podnoszące ogólne kwalifikacje
zawodowe organizowane przez pracodawcę z elementem dobrowolności nie są zaliczane do czasu
pracy)
* Ewidencja czasu pracy
Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tą ewidencję pracownikowi, na
jego żądanie.
W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy, pracowników zarządzających w imieniu
pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w
porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.
Z orzecznictwa sądowego;

„niemożność ścisłego ustalenia wynagrodzenia przez pracownika za pracę w nadgodzinach nie uzasadnia oddalenia powództwa”, z
uzasadnienia wynika, że nie prowadzenie ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem p-ko prawom pracownika i jej brak może uniemożliwić
skuteczne twierdzenia przeciwne pracodawcy

>Dyżur
a)dyżur w miejscu pracy lub wskazanym przez pracodawcę (nie dotyczy dyżuru w domu)
Dyżur jest świadczeniem osobistym pracownika na rzecz pracodawcy, którego spełnienie jest jego obowiązkiem
wynikającym ze stosunku pracy polegającym na pozostawaniu w dyspozycji pracodawcy.
* za czas dyżuru przysługuje czas wolny od pracy odpowiadający długości dyżuru
* jeśli nie otrzyma wolnego należy się wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego
stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli taki składnik nie został wyodrębniony to 60% otrzymywanego
wynagrodzenia
* czas dyżuru nie jest zaliczany do czasu pracy, jeżeli podczas jego pełnienia nie wykonywał pracy.
b)dyżur domowy
Za czas dyżuru w domu przepisy kodeksu pracy nie przewidują żadnego wynagrodzenia
Czas dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
.
Zapamiętaj:
 Praca w 6 dniu tygodniu musi być rekompensowana innym dniem wolnym lub wypłatą wynagrodzenia
za nadgodziny
 Z założenia kodeksu pracy pracownik nie powinien pracować w nadgodzinach, a wyjątki określa
kodeks
 Za dyżur domowy nie przysługuje wynagrodzenie, jednakże musi być zachowane prawo do
odpoczynku pracownika
 W każdym systemie czasu pracy, jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi
lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do
12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad bezpieczeństwa i zdrowia pracownika
 Jeżeli na dodatkowy dzień wolny od pracy przypada święto pracodawca jest obowiązany udzielić
pracownikowi wolnego w innym dniu roboczym
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Pracownik może odpracować „wcześniejsze wyjście z pracy w celu załatwienia spraw osobistych” w
taki sposób, że nie narusza to dobowego i tygodniowego czasu odpoczynku (nie jest więc możliwe
odpracowywanie w dniu wolnym od pracy)

16
Wynagrodzenie za pracę






Regulacje dotyczące wynagrodzeń w Polsce można znaleźć w ponad 250 aktach prawnych.
Minimalne wynagrodzenie za pracę ustala ustawa.
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
W kodeksie pracy art.13: „pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę”.
Art.77 kodeksu pracy: „warunki wynagradzania ustalają układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania, ale akty
te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników”.

.
Z orzecznictwa sądowego:

Nie można konstruować takiej definicji wynagrodzenia za pracę, w której będzie się wyróżniać część wynagrodzenia za pracę należną
pracownikowi (wynagrodzenie netto) i część, która pracownikowi nie przysługuje. Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi w
całości i takie wynagrodzenie wyznaczone jest przez treść stosunku pracy, a więc w takiej wysokości należy je zasądzać w sporze
sądowym między stronami stosunku pracy. Pojęcie wynagrodzenia "brutto" w ogóle nie występuje w przepisach prawa pracy i ma raczej
znaczenie potoczne. Prawo pracy posługuje się bowiem tylko pojęciem wynagrodzenia za pracę jako takiego. Potoczne znaczenie ma też
pojęcie wynagrodzenia "netto", przez które należy rozumieć część wynagrodzenia za pracę wypłacaną pracownikowi, ale tylko wtedy, gdy
pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie innych przepisów prawa. Jeżeli pracodawca wynagrodzenia za pracę nie wypłaci,
to w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek odliczeniu, a więc tym samym także o wypłacie części wynagrodzenia (nazywanej
wynagrodzeniem netto).

Nie jest dopuszczalne konstruowanie wynagrodzenia zasadniczego pracownika w taki sposób, że jeden z jego elementów jest wprost i
bezpośrednio powiązany z ryzykiem gospodarczym pracodawcy. Podział dotychczasowego jednolitego wynagrodzenia zasadniczego na
części, w których jedna uzależniona została od wyników gospodarczych pracodawcy, jest sprzeczny z art. 78 k.p.

.
W jednostkach budżetowych wynagrodzenie ustala minister pracy.
* Płaca ma być ustalana stosownie do rodzaju pracy, kwalifikacji, ilości i jakości
* Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wynagrodzenie
za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później
jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty
wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z
dołu. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których
podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
* Odsetki za opóźnienie wypłaty pracownikowi należą się w wysokości odsetek ustawowych bez względu na to, czy
pracownik zgłasza takie roszczenie. Inaczej mówiąc odsetki należą się z mocy prawa i pracodawca winien je
naliczyć bez wezwania pracownika
* Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie
pracy lub innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej: częściowe
spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to
ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Wypłata wynagrodzenia może być spełniona w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ
zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.
* Lista płac pracownika jest dla niego jawna i pracodawca nie może odmówić wglądu pracownika, pracownik ma
prawo sprawdzać prawidłowość naliczania wynagrodzenia. Pracownik powinien otrzymać kopię listy płac, nawet
wówczas, gdy wynagrodzenie przekazywane jest na konto bankowe pracownika.
* Zmiana treści umowy o pracę w zakresie obniżenia wynagrodzenia pracownikowi zawsze wymaga
wypowiedzenia zmieniającego i nie może być jednostronną decyzją pracodawcy
*Wysokość wynagrodzenia, które otrzymuje konkretny pracownik, objęta jest ochroną. Ujawnienie powoduje, że
zostało naruszone dobro osobiste pracownika. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z mocy innych przepisów pracodawca
jest zobowiązany podać wysokość wynagrodzenia właściwym organom.
*Minimalne wynagrodzenie w roku 2015 wynosi 1750 zł brutto (w pierwszym roku pracy –80% tej kwoty)
.
Z orzecznictwa sądowego:

Pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za prace w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić
dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza lojalności wobec pracodawcy”

Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której
pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy
umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia
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Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o
1
pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 k.p.
Pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest
spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc jego obowiązek liczenia się ze zwrotem świadczenia ogranicza się zasadniczo do sytuacji,
w których ma świadomość otrzymania nienależnego świadczenia (art. 409 w związku z art. 410 § 1 k.c. i w związku z art. 300 k.p.). Ciężar
dowodu w tej kwestii spoczywa na pracodawcy

17
Obowiązkowe składniki płacy:
1. wynagrodzenie zasadnicze,
2. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych i w dni dodatkowo wolne od pracy,
3. wynagrodzenie za pracę w nocy,
4. wynagrodzenie za dyżury pełnione poza normalnymi godzinami pracy,
5. wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pracy.
Godziny nadliczbowe
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad
przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu
pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony
mienia lub usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy
Aktualnie istnieją dwa limity pracy w nadgodzinach, przekroczenie jest uważanie za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika.
1) Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku
kalendarzowym
2) W układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę można ustalić inny limit, tego
zwiększonego limitu nie wolno stosować do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których
występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia.
Limit ten ograniczany jest przez czas obowiązkowego odpoczynku. Jednakże tygodniowy czas pracy
łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie
rozliczeniowym.
* Wynagrodzenie przysługuje za pracę wówczas, gdy pracownik wykonywał pracę poza normalnymi godzinami
pracy na polecenie przełożonego, lub wykonywał z własnej inicjatywy, ale za jego wiedzą i zgodą, a także bez jego
wiedzy, ale w jego interesie np. usuwanie awarii.
* przysługuje dodatek
50% za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszechne oraz niedziele i święta będące
dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
100% za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i
święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w
godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub
w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Taki też
dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy
czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba, że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w
godzinach nadliczbowych za które pracownikowi przysługiwało prawo do dodatku.
 dodatek za pracę w niedzielę i święto nie przysługuje, jeśli praca wynika z grafiku i pracownik otrzymał w
zamian inny dzień wolny
* podstawą obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest wynagrodzenie pracownika wynikające z
osobistego zaszeregowania (stawka godzinowa lub miesięczna). Nie uwzględnia się przy tym żadnych dodatków
do tego wynagrodzenia, choćby miały nawet charakter stały.
* jeżeli dodatki nie zostały wyodrębnione przy określaniu warunków wynagrodzenia to w tej sytuacji dodatek za
prace w godzinach nadliczbowych wynosi 60% otrzymywanego wynagrodzenia jako podstawa obliczenia
* możliwy jest stały ryczałt za godziny nadliczbowe, nie pozbawia to jednak pracownika roszczeń za godziny nie
objęte ryczałtem
* niedostateczna wydajność nie pozbawia prawa do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
* czas pracy określony wymiarem zadań – to nie ma nadgodzin (urzędy, stanowiska kierownicze)
* w urzędach jeśli praca w nadgodzinach na polecenie to albo wypłata, albo wolne w dniach poprzedzających urlop
* godziny nadliczbowe naliczane są za pracę, za sam pobyt nie należy się wynagrodzenie
*jeśli za nadgodziny pracownik składa wniosek o wolne i otrzymuje to nie ma już wynagrodzenia – bez znaczenia
jest dodatek 50 lub 100%. Pracodawca może udzielić wolnego, ale nie musi.
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*udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w nadgodzinach może nastąpić bez zgody
pracownika a nawet wbrew jego woli w okresie rozliczeniowym – w tym wypadku pracodawca udziela wolnego w
wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych nadgodzin.
* pracownik musi mieć wolną niedzielę raz na cztery tygodnie (nie dotyczy to pracy weekendowej). Liczy się czas
od 6.00 w niedzielę do 6.00 dnia następnego, czyli poniedziałku (chyba, że pracodawca w regulaminie określił
inaczej).
* praca jest wykonywana w nadgodzinach gdy:
a)zostaje przekroczona norma dobowa (nie dotyczy indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz czas odpracowania
zwolnienia na załatwienie spraw osobistych)
b)zostaje przekroczona norma tygodniowa w przyjętym okresie rozliczeniowym
* odmowa pracownika pracy w nadgodzinach jest usprawiedliwiona tylko wyjątkowo np. ze względu na stan
zdrowia, nawet przekroczenie limitu nadgodzin nie upoważnia pracownika do odmowy świadczenia pracy
* praca wykonywana na podstawie odrębnej umowy o pracę nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych
* pracownik, który celowo nie wykonuje pracy (zadania) w normalnym czasie, aby potem pracować w
nadgodzinach nie korzysta z ochrony
* normę dobową należy rozumieć w ten sposób, że np. pracownik pracował od 7.oo do 15.oo, a następnie otrzymał
polecenie pracy od godz.20.oo do 4.oo to praca w tych godzinach jest pracą w godzinach nadliczbowych (liczy się
doba od rozpoczęcia pracy tj. godz. 7.00), należy się pracownikowi dodatek za nadgodziny, pomimo, że w
rozliczeniu okresowym ilość godzin do przepracowania jest zgodna z normą kodeksu pracy
* zastosowanie akordu nie wyłącza roszczenia o nadgodziny
* wykonywanie pracy w delegacji w czasie przekraczającym normy są nadgodzinami
*stanowiska kierownicze, na których nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe to:
zarządzający zakładem pracy, główny księgowy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych
.
Z orzecznictwa sądowego:

Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy, usterek nie należy do czasu pracy pracownika. Praca tego rodzaju nie stanowi pracy w
godzinach nadliczbowych.

1. W sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych nie wskazanie przez powoda konkretnych dni, w których świadczył
pracę w godzinach nadliczbowych, ale wskazanie okresu, w którym to miało miejsce, jest wystarczające dla jednoznacznej identyfikacji
podstawy faktycznej powództwa w aspekcie dokładnie określonego żądania.
2. W postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
obowiązuje ogólna reguła procesu, że powód powinien udowadniać słuszność swych twierdzeń w zakresie zgłoszonego żądania, z tą
jedynie modyfikacją, iż niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, powoduje dla
niego niekorzystne skutki procesowe wówczas, gdy pracownik udowodni swoje twierdzenia przy pomocy innych środków dowodowych niż
dokumentacja dotycząca czasu pracy.
3. Pracownik (powód) może powoływać wszelkie dowody na wykazanie zasadności swego roszczenia, w tym posiadające mniejszą moc
dowodową niż dokumenty dotyczące czasu pracy, a więc na przykład dowody osobowe, z których prima facie (z wykorzystaniem
domniemań faktycznych - art. 231 k.p.c.) może wynikać liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Jeżeli sąd (po swobodnej ocenie
dowodów - art. 233 § 1 k.p.c.) dojdzie do wniosku, że powód przy pomocy takich dowodów wykazał swoje twierdzenia to na pracodawcy,
który nie prowadził prawidłowej ewidencji czasu pracy, spoczywa ciężar udowodnienia, że pracownik rzeczywiście nie pracował w tym
czasie.

Zapamiętaj:
Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych obejmuje:
a)pracowników, gdy występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń i czynników szkodliwych
b)kobiet w ciąży
c)pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody
d)pracowników młodocianych
Wynagrodzenie za pracę w nocy
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę
pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Dodatek ten
jest równy i nie ma znaczenia wysokość zarobków poszczególnych pracowników. Pracodawca w regulaminie
wynagradzania może przyznać dodatek nocny w wyższym wymiarze.
W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek nocny może
być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Wielu pracodawców (także prawników) uważa, że dodatek nocny może być składnikiem minimalnego
wynagrodzenia. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniudo składników tego wynagrodzenia zalicza się określone przez Główny Urząd Statystyczny tzw. wynagrodzenia
osobowe zaliczane do celów statystycznych. W tym zakresie GUS wymienia:
 wynagrodzenie podstawowe (ustalone w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej itd.
 premie i nagrody
 dodatki (np. godziny nocne, stażowe, kierowniczy, warunki szkodliwe)
 wynagrodzenie za czas wykonywanej pracy(urlop, chorobowe itd.)
 świadczenia deputatowe i odszkodowawcze
GUS wymienia składniki, które nie zalicza się do minimalnego wynagrodzenia : nagrody jubileuszowe, odprawy
pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych).
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Z powyższego rzeczywiście można wnioskować, że dodatek nocny może być składnikiem minimalnego
wynagrodzenia.
Taka interpretacja prowadzi jednak do błędnego wniosku, gdyż dodatek nocny wymieniony jest w kodeksie pracy i
jest oczywiste, że celem to dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Biorąc pod uwagę, że normy
kodeksu pracy są normami semiimperatywnymi nie można tego dodatku zaliczać do minimalnego wynagrodzenia.
Miesiąc
Kwota dodatku nocnego za
Kwota dodatku nocnego za
1 godzinę pracy w roku 2014 1 godzinę pracy w roku 2015
w zł
w zł
styczeń
2,00
2,19
luty
2,10
2,19
marzec
2,00
1,99
kwiecień
2,00
2,08
maj
2,10
2,19
czerwiec
2,10
2,08
lipiec
1,83
1,90
sierpień
2,10
2,19
wrzesień
1,91
1,99
październik
1,83
1,99
listopad
2,33
2,19
grudzień
2,00
2,08
Z orzecznictwa sądowego:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2007 r. II PK 275/06
Sąd w uzasadnieniu napisał:

...Przede wszystkim niezasadne jest stanowisko, że dodatek nocny nie przysługiwał pracownikom zatrudnionym przy pilnowaniu.
Powołany przez Sąd Apelacyjny wyrok Sąd Najwyższego z dnia 7 lipca 1977 r., I PRN 92/77 (LexPolonica nr 318130), nie uzasadnia tak
stanowczej tezy. Przeciwnie, potwierdza, że zwiększone wynagrodzenie na podstawie art. 137 § 2 k.p.(dop. autora, przed zmianą
przepisów kodeksu pracy) (w granicach przewidzianych w przepisach płacowych) przysługuje pracownikowi wykonującemu pracę w porze
nocnej w ramach normalnie obowiązującego pracownika czasu pracy. Prawo do dodatku nocnego ma źródło w ustawie i według
przyjętego rozwiązania ma charakter powszechny, bez wyłączenia pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu. Brak zatem dodatku
nocnego w rozporządzeniu nie stanowi tu uzasadnienia dla odmowy. Dodatek nocny ma uzasadnienie w tym, że praca odbywa się w nocy,
a więc w porze, w której z natury fizjologia człowieka wymaga snu. Trudno zatem zgodzić się z argumentacją, że dodatek nocny nie
przysługuje skoro czas pracy w porze nocnej powód miał rekompensowany okresem wolnego (wypoczynku) pomiędzy kolejną zmianą.
Prawo do dodatku nocnego dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu potwierdza doktryna. Przyjmuje się, że dodatek za pracę w
porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom, bez względu na to, czy pracę w porze nocnej wykonują stale. Nie podziela się
zapatrywania (z wyroku z dnia 22 sierpnia 1975 r., I PZP 27/75), że gdy pracownik stale pracuje w nocy, to wynagrodzenie zasadnicze
uwzględnia pracę nocną. Niezasadnie redukuje się wtedy wysokość wynagrodzenia nawet do minimum, gdy sama ustawa określa odrębny
tytuł dla dodatku nocnego, jako i sam dodatek ma racjonalne uzasadnienie wynikające z pracy w nocy. ...

.
Zdaniem Inspekcji Pracy:
Prawo do dodatku przysługuje każdemu pracownikowi, który świadczy pracę w porze nocnej, nie ma przy tym
znaczenia, czy pracownik jest pracującym w nocy w rozumieniu art. 1517 § 2 k.p. Niezależnie więc od liczby godzin
przepracowanych w porze nocnej w ciągu doby lub w ramach okresu rozliczeniowego, za każdą godzinę takiej
8
pracy pracownikowi przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 151 § 1 k.p. W stosunku do pracowników
wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem, którego
wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

18
Zwolnienie od świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dn.15.05.1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - zwolnienia od pracy z prawem do
wynagrodzenia:
 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka lub jego
dziecka, matki, ojca, ojczyma, macochy
 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki,
dziadka, a także osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
 będącego ratownikiem GOPR-u na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratunkowej i do wypoczynku po
jej zakończeniu, podobnie członkom Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR)
 będącego krwiodawca na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Ponadto
krwiodawca ma prawo do płatnych zwolnień na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację
krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy
 będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym w sprawach z zakresu prawa pracy
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na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych
przewidzianych przepisami o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych
udział w obradach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
przeprowadzenia badań lekarskich
szkolenia w zakresie BHP
pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługuje prawo do zwolnienia na 2
dni w ciągu roku (w przypadku zatrudnienia w dwóch lub więcej zakładów pracy prawo to przysługuje z
każdego zakładu i nie musi być wykorzystane w tym samym dniu w każdym zakładzie)
wykonywanie czynności przez społecznego inspektora pracy – w razie konieczności wykonywania swych
czynności w godzinach pracy
w związku z wypowiedzeniem na poszukiwanie pracy :2 dni robocze w okresie wypowiedzenia nie
przekraczającego

1 m-c ;3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia , także w przypadku jego skrócenia na
podstawie art.36 KP
przerwa w pracy co najmniej 15 minut jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej
6 godzin
pracownicy w ciąży, jeśli pracodawca ze względu na warunki pracy ma obowiązek przenieść pracownicę
na inne stanowisko a nie ma takiej możliwości
pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch przerw po 30 minut, a jeśli karmi więcej niż
jedno dziecko do dwóch przerw po 45 minut
wykonanie przez pracownicę w ciąży zaleconych badań o ile nie mogą się odbyć poza godzinami pracy
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jednostronną decyzja pracodawcy
Nie jest uregulowane w przepisach prawa pracy. Przyjmuje się, że taka decyzja pracodawcy jako naruszająca
zasady umowy o pracę może nastąpić wyjątkowo w warunkach ochrony interesów pracodawcy.
Przepisy dotyczące tzw. urlopu okolicznościowego nie regulują tzw. terminu wykorzystania. Przyjmuje się, że
wykorzystanie przez pracownika z tego prawa ma mieć związek z przyczyną. Pracodawca ma prawo odmówić, jeśli
taki związek nie istnieje lub już trudno go się dopatrzyć w związku z upływem czasu. Dodatkowo należy wskazać,
że jeżeli pracownik nie świadczy pracy to brak podstaw do korzystania ze zwolnienia okolicznościowego (w
każdym przypadku sprawę należy rozpatrywać indywidualnie np. wolne z okazji ślubu własnego pracownika może
być wykorzystane zarówno przed datą jak i po dacie ślubu (załatwianie formalności, przeprowadzka itp.)
Z orzecznictwa sądowego:

Pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących
pracodawcy (art. 81 § 1 k.p.) i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości określonej w tym przepisie

Jednostronne, bezpodstawne zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie trwającego stosunku pracy może być w
każdym czasie odwołane przez pracodawcę przez wezwanie pracownika do podjęcia i świadczenia pracy.
.

Przestój (jest to sytuacja niemożności wykonywania pracy i do której pracownik jest gotów, spowodowana
przeszkodami o charakterze technicznym, ekonomicznym).
Z orzecznictwa sądowego:

1. Cechami charakterystycznymi gotowości pracownika do wykonywania pracy są: po pierwsze: - zamiar wykonywania pracy, po drugie faktyczna zdolność do świadczenia pracy, po trzecie - uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy i po czwarte - pozostawanie w
dyspozycji pracodawcy.
2. Pracownik pozostający w dyspozycji pracodawcy oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu
wskazanym przez pracodawcę, ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym pracodawcy, jeżeli pracodawca bezprawnie nie
dopuszcza go do pracy. Bierne oczekiwanie pracownika na wezwanie go przez pracodawcę do wykonywania pracy nie oznacza więc
gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p., jeżeli takiego zachowania nie usprawiedliwiają okoliczności sprawy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia w wymiarze 2 dni roboczych, jeśli okres wypowiedzenia
wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc ; 3 dni roboczych przy okresie wypowiedzenia trzymiesięcznym pod
warunkiem, że wypowiedzenia dokonał pracodawca.
Należy podkreślić, że okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej dwa tygodnie, nie przysługuje pracownikowi
to uprawnienie w przypadku umów na okres próbny zawartych do trzech miesięcy oraz w przypadku umowy na
czas zastępstwa.
* zwolnienia udziela pracodawca na wniosek pracownika, jeśli pracownik nie złoży wniosku to traci prawo
domagania się już po ustaniu stosunku pracy odszkodowania
* pracodawca nie może żądać udokumentowania sposobu wykorzystania tych dni przez pracownika
* wydaje się ze względu na cel pracodawca może odmówić jeśli pracownik równocześnie prowadzi działalność
gospodarczą, jeszcze przed wypowiedzeniem pracownik uzgodnił przyszłą pracę, a pracodawca został o tym
uprzedzony, zastosowany został tryb porozumienia zakładów pracy.
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Okresy zatrudnienia pracownika bez wynagrodzenia
Chodzi o sytuację, gdy nie płaci pracodawca. W niektórych przypadkach pracownik uzyskuje rekompensatę z
innych źródeł.
Zasadniczą grupę zwolnień dot. zwolnień za które pracownikowi przysługuje rekompensata od właściwego organu
(pracodawca wydaje jedynie zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego
zwolnienia
* wezwanie do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony
na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania
* stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji
albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia
* pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK i
pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty
* pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w
działaniach ratowniczych i wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu a także na szkolenie pożarnicze jednak w
wymiarze najwyżej 6 dni w roku kalendarzowym
* obowiązku świadczeń osobistych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach np. w celu
zwalczania klęsk żywiołowych)
Ponadto :
* będącego członkiem rady nadzorczej działającej u zatrudniającego go pracodawcy na czas niezbędny do
uczestniczenia w posiedzeniach tej rady
* wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego do 6 dni w roku kalendarzowym
 Jeśli pracownik nie świadczy pracy np. z powodu zwolnienia lekarskiego i równocześnie zaistnieje druga
przyczyna zwolnienia od świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie np. ślub pracownika, to
pracownik utraci uprawnienie do domagania się od pracodawcy udzielenia wolnego w innym terminie z tej
drugiej przyczyny. Jest to świadczenie okolicznościowe a nie forma urlopu.
Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za:
1. korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego,
2. korzystanie przez pracownika z urlopu wychowawczego,
3. za okresy nieobecności, za które przysługuje zasiłek ( urlop macierzyński, ojcowski,
wychowawczy, okresy nieobecności z powodu choroby )
4. przestój z winy pracownika,
Za przestój z winy pracownika uważa się przerwę w pracy spowodowaną umyślnym działaniem pracownika lub
rażącym niedbalstwem w wykonywaniu czynności służbowych. Brak wynagrodzenia nie wyłącza prawa
pracodawcy do dochodzenia wysokości szkody na zasadach odpowiedzialności materialnej pracowników.
5. zwolnienie od pracy na wniosek pracownika (nieobecność usprawiedliwiona),
6. podróż służbowa poza czasem pracy,
7. dyżur domowy,
8. wadliwa praca
Z orzecznictwa sądowego:

Pozbawienie wynagrodzenia na podstawie art. 82 § 1 k.p. może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zostanie wykazane, że wadliwe
wykonanie produktów lub usług nastąpiło z winy konkretnego pracownika. Za niewystarczające uznać należy wskazanie przez
pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi cała brygada, w której także pracował powód.

W przypadku wypłaty pracownikowi świadczenia nienależnego Sąd Najwyższy w dwóch wyrokach napisał 1. „pracownik ma prawo
uważać, że świadczenie wypłacone przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełnione zasadnie i zgodnie
z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu” 2. „Nawet jeśli pracownik zauważy nadwyżkę to może sądzić, że to
premia lub wyższe wynagrodzenie”.

.
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Potrącenia z pensji
Potrącenia z pensji możliwe są :
1. bez gody pracownika
 sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych (prawomocne wyroki, ugody sądowe, tytuły
administracyjne )
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kary pieniężne
zaliczki pieniężne
kwoty wypłacone w poprzednim miesiącu za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje
prawa do wynagrodzenia
W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć 3/5 wynagrodzenia netto,
natomiast dla egzekucji nie alimentacyjnych potrącenie nie może przekroczyć ½ wynagrodzenia netto i nie może
przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Zaliczki nie mogą przekroczyć 75 % wynagrodzenia minimalnego netto.
Kary pieniężne nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia minimalnego netto.
2. za zgodą pracownika
Można potrącać do kwoty minimalnego wynagrodzenia , jeśli potrącenia są na rzecz pracodawcy.
W przypadku innych potrąceń musi pozostać do wypłaty 80% minimalnego wynagrodzenia.




Z orzecznictwa sądowego:

Wyrażenie przez pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych
należności niż wymienione w art.87§1 i 7 KP jest nieważne..

Przepis art.91 KP dla potrącenia z wynagrodzenia za pracę wymaga zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Wyrażona w tym przepisie
zgoda pracownika nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności..

Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki
odpowiedzialności jest nieważne.
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Urlop
Przepisy prawa pracy wyróżniają pod pojęciem urlop:
1. wypoczynkowy
2. bezpłatny
3. macierzyński
4. wychowawczy
5. szkolny
6. dla poratowania zdrowia ( dla m.in. nauczycieli)
Potocznie też urlopem nazywa się zwolnienie od świadczenia pracy jako „urlop okolicznościowy”.
Urlop wypoczynkowy
Prawo do urlopu zostało zapisane w art.66 Konstytucji. Urlop jest świadczeniem : corocznym , nieprzerwanym,
płatnym.
Elementy urlopu wypoczynkowego to:
a) cykliczność - co roku,
b) obowiązek wykorzystania w całości (odstępstwa na wniosek lub za zgodą pracownika),
c) odpłatność - wynagrodzenie tak jakby pracował,
d) obowiązek wykorzystania urlopu „w naturze”.
Pracownik nie może się zrzec się z prawa do urlopu.
Prawo do urlopu przedawnia się po 3 latach od końca roku kalendarzowego, w którym nabył prawo.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę uzyskuje prawo do
urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po
przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
 Do okresów pracy, od których zależy prawo do urlopu wlicza się okresy faktycznie wykonywanej pracy oraz :
a) okresy nieobecności spowodowana chorobą pracownika lub koniecznością sprawowania osobistej opieki nad
chorym dzieckiem
b) okres służby wojskowej, jeśli podjął zatrudnienie w ciągu 30 dni od jej zakończenia
c) okres pełnienia zawodowej służby wojskowej
d) okres urlopu bezpłatnego, jeżeli wynosił mniej jak 30 dni
e)inne okresy nie wykonywania pracy np. przestój
Do okresu pracy, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego nie zalicza się okresu pobierania zasiłku dla
bezrobotnych.
Wymiar urlopu (nie mylić z okresem pracy jako przesłanką umożliwiającą wykorzystanie urlopu)
20 dni do 10 lat pracy
26 dni po 10 latach pracy
Liczy się czas ze stosunku pracy, przerwy nie mają znaczenia. Do okresu wpływającego na wymiar urlopu zalicza
się okresy przypadające z tytułu ukończenia nauki w szkole:
*zasadniczej lub równorzędnej – okres nauki wg programu nie więcej jak 3 lata
*średnia –okres nauki wg programu , nie więcej jak 5 lat
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*średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych - 5 lat
*średniej ogólnokształcącej 4 lata
*policealnej 6 lat
*wyższej 8 lat
W/w okresy nie podlegają zsumowaniu. W przypadku nauki i równocześnie pracy zalicza się jeden okres
korzystniejszy dla pracownika. Zalicza się tylko okresy ze szkół publicznych i prywatnych z uprawnieniami
publicznymi. Musi być świadectwo (np. absolutorium ale nie obronił pracy magisterskiej to studia nie zalicza się,
natomiast okres studiów licencjackich zalicza się – są to wyższe studia zawodowe).
Pracownikowi, któremu w trakcie roku mija okres uprawniający do urlopu w wyższym wymiarze, urlop zgodny z
nowym wymiarem przysługuje od dnia upłynięcia tego okresu. Jeśli urlop już wykorzystał to należy się urlop
uzupełniający.
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.
Przy udzielaniu urlopu – jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
Urlop nie wykorzystany w danym roku musi być udzielony do końca miesiąca września następnego roku.
Urlop proporcjonalny
- urlopy wypoczynkowe przysługują za okres przepracowany , rozwiązanie umowy nie wpływa na wymiar
-jest to urlop, do którego pracownik nabywa prawo z początkiem każdego roku kalendarzowego a urlop ten
przysługuje przed przepracowaniem roku
Istota polega na tym, że w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego wymiar jest ustalony:
a)u dotychczasowego pracodawcy – proporcjonalnie do czasu przepracowanego w tym roku, chyba ze pracownik
wykorzystał urlop, czyli –wymiar urlopu :12 miesięcy x przepracowane miesiące, miesiąc niepełny zaokrągla się w
górę na korzyść pracownika
b) wymiar u kolejnego pracodawcy
*w przypadku umowy na czas nieokreślony, lub określony do końca roku- wymiar proporcjonalny
*w przypadku umowy na czas określony lub wykonywanej pracy kończącej się przed upływem roku również
proporcjonalny
Jeśli pracownik wykorzystał urlop w wyższym wymiarze, niż wynikałoby to z proporcjonalności to nowy pracodawca
obniża, jednak wymiar roczny musi być zgodny.
- urlop należy obliczać oddzielnie za każdy rok kalendarzowy
- proporcjonalność stosujemy również wobec pracownika po urlopie bezpłatnym dłuższym jak 30 dni lub innym
okresie niewykonywania pracy (urlop wychowawczy, odbywania służby wojskowej lub jej form zastępczych oraz
okresowych ćwiczeń, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy)
Urlop powinien być wykorzystany jednorazowo. Jego podział na części może nastąpić wyłącznie na wniosek
pracownika, przy czym jedna cześć urlopu nie może liczyć mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych
Niewykorzystany urlop w danym roku z przyczyn obiektywnych obliguje pracodawcę do udzielenia tego zaległego
urlopu do końca III kwartału roku następnego
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie, gdy następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku
pracy (jeśli zostaje zawarta następna umowa o pracę pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu)
*podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie za pracę
*wypłata w dniu rozwiązania umowy
Urlop na żądanie
Pracownikowi przysługuje prawo do 4 dni w roku . Żądanie należy zgłosić najpóźniej przed rozpoczęciem pracy.
Żądanie to nie jest równoznaczne z obowiązkiem udzielenia takiego urlopu przez pracodawcę, który w określonej
sytuacji może odmówić
Z orzecznictwa sądowego:
 1. Obowiązek udzielenia urlopu "na żądanie" nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu
pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę
wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy.
2. Niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem, w związku z
czym udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy jest prawnie niedopuszczalne, także wówczas, gdy
pracownik wyraził na to zgodę.
 Rozpoczęcie urlopu "na żądanie" (art. 167[2] k.p.) przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane
za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków
pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
 Zachowanie pracownika polegające na opuszczeniu miejsca pracy, po wystosowaniu żądania urlopu po kilku
godzinach świadczenia pracy w tym właśnie dniu, należy traktować jako bezprawne, tj. naruszające
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podstawowy obowiązek pracowniczy w postaci konieczności przestrzegania ustalonego u pracodawcy czasu
pracy
Nie jest sprzeczne z przepisami prawa (art. 165§1 i art.229§2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu
wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która
trwała dłużej jak 30 dni.

Urlop bezpłatny
Istotą jest zawieszenie na czas określony realizacji umowy o pracę. Za okres takiego urlopu pracownikowi nie
przysługuje wynagrodzenie. W czasie pobytu na urlopie pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem
(wyjątek : a) ogłoszenie upadłości pracodawcy, b) zwolnienie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jeśli urlop pracownika
trwa dłużej jak 3 miesiące).
Długość urlopu nie jest limitowana, udziela się wyłącznie na wniosek pracownika. Odmowa pracodawcy nie
podlega zaskarżeniu. Przy urlopie dłuższym jak 3 miesiące strony mogą zastrzec dopuszczalność odwołania
pracownika z ważnych przyczyn. Okres urlopu nie wlicza się do stażu pracowniczego. Każdy miesiąc urlopu
bezpłatnego obniża proporcjonalnie prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego.
Urlop bezpłatny może też być udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (na podstawie
porozumienia pracodawców i zgody pracownika), ale wówczas okres ten wlicza się u macierzystego pracodawcy
do stażu od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne itp.)
Urlop macierzyński (ojcowski)
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński podstawowy, dodatkowy oraz rodzicielski (na wniosek pracownicy). Nie
więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Podział wiąże się
z wysokością otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego (od 100 % do 60% podstawy wymiaru świadczenia). Urlop
rodzicielski może być wykorzystany jednorazowo w całości lub w trzech częściach (nie krótszych jak 8 tygodni).
Wykorzystać może matka i ojciec. Rodzice mogą przebywać na urlopie równocześnie - przez okres 13 tygodni. W
czasie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego pracownik może pracować w wymiarze nie
przekraczającym ½ etatu. Pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej
14 tygodni.
Liczba dzieci
Podstawowy urlop Urlop
Urlop rodzicielski Łączny wymiar
urodzonych w jednym porodzie
macierzyński
dodatkowy
Jedno
20 tygodni
Do 6 tygodni
Do 26 tygodni
52
Dwoje
31 tygodni
Do 8 tygodni
Do 26 tygodni
65
Troje
33 tygodni
Do 8 tygodni
Do 26 tygodni
67
Czworo
35 tygodni
Do 8 tygodni
Do 26 tygodni
69
Pięcioro i więcej
37 tygodni
Do 8 tygodni
Do 26 tygodni
71
.
Urlop wychowawczy
Pracownik o stażu pracy co najmniej 6 miesięcy (wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia) ma prawo do urlopu
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak jak do
ukończenia przez nie 5 roku życia (przy niepełnosprawności dziecka – do ukończenia przez nie 18 lat z prawem
do dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat). Rodzice mogą wspólnie przebywać na urlopie
wychowawczym najwyżej 3 miesiące. Urlop wychowawczy może być wykorzystany w 4 częściach.
Urlop szkolny
Udzielony może być w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych prze które rozumie się zdobywanie lub
uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Zwolnienie może dotyczyć także z części dnia pracy.
Urlop przysługuje w wymiarze:
 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu eksternistycznego, egzaminu maturalnego,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 21 dni na ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się i zadawanie do
egzaminu dyplomowego
Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje bez uzyskania zgody pracodawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie
urlopu szkoleniowego.
Zapamiętaj:
 Wymiar urlopu a prawo do urlopu to inne pojęcia
 Wymiar urlopu jest już określony w chwili podjęcia zatrudnienia
 Prawo do urlopu oznacza możliwość wykorzystania przysługującego wymiaru urlopu
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Regulamin pracy i regulamin wynagradzania
Prawo pracy uregulowane jest w ustawach, rozporządzeniach oraz w przepisach zakładowych (indywidualnych
umowach o pracę). Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają 20 i więcej pracowników muszą tworzyć regulaminy pracy i
wynagradzania, które nie ulegają likwidacji (zawieszeniu) nawet w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnionych
poniżej 20 pracowników. Regulaminów nie muszą tworzyć także pracodawcy u których funkcjonuje układ zbiorowy
pracy.
Zgodnie z art. 9.kodeksu pracy przez przepisy prawa pracy rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz
przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także
postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i
statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Postanowienia układów zbiorowych pracy i
porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy
Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.
Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów
zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.
Minimalny zakres regulaminu pracy określa art. 104 KP, zaś zakres regulaminu wynagradzania określa art. 77² KP.
Głównym celem regulaminu pracy są sprawy organizacyjno – porządkowe, zaś regulaminu wynagradzania
świadczenia płacowe dodatkowe nie wynikające z ustaw i rozporządzeń.
Uchwalenie regulaminu i jego zmiana wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi, jeśli takie działają w
zakładzie pracy. Jeśli zmiana regulaminu jest mniej korzystna dla pracownika wymaga dla jego wprowadzenia
dodatkowo dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego (np. niekorzystna zmiana w zakresie
przyznawania nagród jubileuszowych). Zmiana w regulaminach wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia zmian
załodze. Sposób poinformowania załogi nie jest określony przepisami, co oznacza przyjęcie różnych rozwiązań
przez pracodawców.
Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu
stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy;
nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
Porozumienie zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie
jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników
wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać
dłużej niż przez okres 3 lat. (art.9¹ KP)
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Odpowiedzialność porządkowa pracownika
- za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów
przeciwpożarowych pracodawca może stosować karę upomnienia i karę nagany
- za nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną
- kara pieniężna maksymalnie może wynosić równowartość wynagrodzenia za jeden dzień pracy, łącznie w
miesiącu kary nie mogą przekraczać 10% wynagrodzenia
- kara ma charakter prewencyjno – represyjny
- przepisy o karach są przepisami bezwzględnie obowiązującymi
- pracodawca nie musi karać (może odstąpić), ale stosując kary nie wolno mu stosować innych od wymienionych
- za jeden czyn tylko jedna kara
- o ukaraniu nie wolno powiadamiać pozostałych pracowników
- rodzaj kary powinien być wynikiem stopniem zawinienia pracownika, dotychczasowej opinii, rodzajem
wykroczenia itp.
- zastosowanie kary nie jest przeszkodą w wypowiedzeniu umowy o pracę
- kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości przez pracodawcę o czynie, ale
do 3 miesięcy od dnia wykroczenia
>Pracownik przed ukaraniem musi być wysłuchany, SN stwierdził: „ pracodawca nie może zastosować kary
porządkowej bez uprzedniego wysłuchania pracownika, chyba, że pracownik zrezygnował ze stworzonej mu
możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemną formę ich wyrażenia”.
- jeśli nie można go przesłuchać to bieg terminu 2 tygodniowego nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu
- karę udziela się na piśmie z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia. Sprzeciw wnosi się do pracodawcy.
- w przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może wnieść pozew do sądu w ciągu 14 dni
- karę usuwa się z akt po roku nienagannej pracy (pracodawca może zrobić to wcześniej)
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>ukaranie pracownika nie ma wpływu na możliwość pozbawienia go np. premii (w pewnym sensie możliwa jest
kumulacja skutków ukarania)
.
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Odpowiedzialność materialna pracownika
Odpowiedzialność opiera się na czterech przesłankach:
1. naruszenie obowiązków pracowniczych
2. winie pracownika
3. poniesionej przez pracodawcę szkodzie
4. związku przyczynowego między winą a szkodą
Szczególnie istotny wpływ na zakres odpowiedzialności a zarazem na długość terminu przedawnienia roszczeń ma
ustalenie rodzaju winy pracownika.
- wysokość odszkodowania ustala się wg cen z chwili powstania szkody, chyba że szczególne okoliczności
przemawiają za przyjęciem cen z innej chwili
- wina nieumyślna – odpowiedzialność do wysokości rzeczywistej szkody (bez utraconego zysku), jednakże
odszkodowanie nie może przewyższać trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika przysługującemu mu w dniu
wyrządzenia szkody
- wina umyślna – naprawienie szkody w pełnej wysokości (czyli łącznie z wysokością utraconych korzyści)
- pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba
przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia, udowodnienie tego faktu obciąża pracownika.
- kodeks pracy przyjmuje zasadę ponoszenia przez pracodawcę ryzyka prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej oraz zwolnienia pracownika od odpowiedzialności za szkody wynikłe z związku z działaniem w
granicach dopuszczalnego ryzyka
- szkoda wyrządzona przez kilku pracowników ; należy ustalić stopień zawinienia a jeśli to niemożliwe
odpowiedzialność jest wtedy w częściach równych
- przy winie umyślnej odpowiedzialność jest solidarna
-odszkodowanie ograniczone do trzymiesięcznego wynagrodzenia ustala się na podstawie jego zarobków z daty
wyrządzenia szkody wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop
-osoba trzecia poszkodowana przez pracownika może dochodzić roszczeń bezpośrednio od pracodawcy (potem
dopiero pracodawca od pracownika po uregulowaniu zobowiązania wobec poszkodowanego), jednakże gdyby
pracownik dokonał szkody „przy sposobności świadczenia pracy” to roszczenie poszkodowany kieruje
bezpośrednio do sprawcy. Inaczej mówiąc pracodawca odpowiada za szkody dokonane przez pracowników na
rzecz osób trzecich, jeśli szkoda ta ma związek z realizowaniem czynności pracowniczych
-pracodawca może żądać tyle odszkodowań ile szkód (dla każdej szkody odrębny limit)
W przypadku wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia
się np. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności narzędzia, środki ochrony osobistej pracownik odpowiada w
pełnej wysokości.
- musi nastąpić prawidłowe powierzenie mienia
- w tej sytuacji istnieje domniemanie winy pracownika w przypadku szkody
- w wyroku Sądu Najwyższego orzekł, że w przypadku udowodnienia przez pracownika winy nieumyślnej
odpowiedzialność jego podlega ograniczeniu
-pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego
niezależnych, a w szczególności wskutek nie zapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających
zabezpieczenie powierzonego mienia
- jeśli pracownik mienie powierzone zwraca w stanie uszkodzonym i nastąpiło to z winy nieumyślnej to
odpowiedzialność pracownika jest wówczas ograniczona
- wysokość odszkodowania należnego pracodawcy stosownie obniża się gdy: a) nadzór nad mieniem jest
utrudniony (np. dostęp mają inni pracownicy) b) w magazynach, sklepach, punktach usługowych jeśli praca trwa
dłużej niż jedną zmianę lub w których obsada wynosi co najmniej 5 osób c)wyjątkowo także wówczas, gdy za tym
przemawiają zasady współżycia społecznego
W przypadku powierzenia mienia kilku pracownikom mamy do czynienia z tzw. wspólną odpowiedzialnością:
- podstawą jest umowa
- ograniczona liczba pracowników : jedna zmiana do 8 pracowników, dwie zmiany do 12 pracowników, trzy zmiany
do 16 pracowników. W przypadku sklepów samoobsługowych, zakładach żywienia i usługowych górna granica na
jednej zmianie to 24 osoby
- przyjęcie odpowiedzialności musi odbyć się przez prawidłowe przekazanie lub inwenturę
- pracownicy odpowiadają za szkody w częściach określonych w umowie, jednakże nie wyklucza to
odpowiedzialności jednej osoby lub tylko kilku
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- za zgodą wszystkich pracowników odpowiedzialnych możliwe jest wykonywanie pracy w miejscu powierzenia
mienia przez osoby nie wchodzące w skład grupy
- każda zmiana składu osobowego grupy powoduje konieczność zawarcia nowej umowy
- pracownik może umowę wypowiedzieć na czternaście dni naprzód (nie jest to równoznaczne z wypowiedzeniem
umowy o pracę)
- pracodawca może odstąpić od umowy w każdym czasie
- jeżeli pracownik po ustaniu zatrudnienia bierze udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji, to przysługuje mu
wynagrodzenie obliczone wg przeciętnej stawki dziennej z ostatniego miesiąca pracy
Problemem jest fakt żądania przez niektórych pracodawców podpisania weksla na zabezpieczenie przyszłych
roszczeń wobec pracownika z tytułu dokonanej przez niego szkody w mieniu powierzonym. Sąd Najwyższy w
wyroku z dnia 26.1.2011 (syg. akt. II K 159/10/) napisał : „wystawienie weksla gwarancyjnego jako środka
zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody w mieniu powierzonym jest niedopuszczalne“.
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Podróż służbowa i używanie prywatnego pojazdu pracownika do celów służbowych
- pracodawca określa miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji oraz jej termin
- podróżą służbową jest wykonywanie zadań określonych przez pracodawcę poza miejscowością siedziby
pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika (art.77 KP)
- kodeks pracy posługuje się pojęciem „zadania służbowego” oraz świadczeniem „normalnej” pracy, nie jest wiec
podróżą służbową wyjazd w teren pracownika w celu realizacji zwykłych obowiązków służbowych (tzw. pracownicy
mobilni).
- wyjątek : ustawa o czasie pracy kierowców „każdy wyjazd kierowcy w celu wykonania zadania przewozowego
poza miejscowość siedziby pracodawcy lub jego oddziału (filii) jest podróżą służbową
- zwrot kosztów
*przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania do miejscowości delegowania i z
powrotem
*noclegów bądź ryczałtów za noclegi
*dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu
*innych udokumentowanych wydatków
- dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i obecnie wynosi 30 zł
- ryczałt za nocleg wynosi 150% diety, gdy nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godz.21.oo a 7.oo
- ryczałt za środki komunikacyjne wynosi 20% diety (nie przysługuje jeśli podróż pracownik odbywa prywatnym
samochodem lub samochodem służbowym)
- podróż do 8 godzin - dieta nie przysługuje
od 8 do 12 godzin przysługuje ½ diety
powyżej 12 godzin przysługuje pełna dieta
- za każdą następną dobę rozpoczętą do 8 godzin przysługuje ½ diety, powyżej cała dieta
- dieta nie przysługuje jeśli delegowanie jest do miejscowości w której pracownik zamieszkuje
- ryczałt za nocleg nie przysługuje jeśli pracownik korzystał z wagonu sypialnego lub kuszetki, a także gdy
pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania
- możliwy jest ryczałt miesięczny obejmujący kwotę należności za określoną liczbę dni podróży służbowych w
miesiącu, ustala się za zgodą pracownika jeżeli częste wyjazdy należą do jego obowiązków służbowych
- jeżeli delegacja na dłuższy czas, pracownik ma prawo co 10 dni na przejazd do domu (w dniu wolnym od pracy) i
z powrotem na koszt pracodawcy (za okres pobytu poza miejscem określonym w delegacji dieta nie przysługuje)
- dieta nie przysługuje a) gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, b) za czas
delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika
-w przypadku odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem pracownik ma prawo do zwrotu kosztów tj.
ilość kilometrów mnoży się przez stawkę kilometrową wynikającą z przepisów
Stawka ta wynosi:
*samochód o pojemności silnika do 900 cm sześć.0,5214 zł za 1 km przebiegu
* powyżej 900 cm sześć.0,8358 zł za 1 km przebiegu
*motocykl
0,2302 zł za 1 km przebiegu
*motorower
0,1382 zł za 1 km przebiegu
- pracodawca powinien zawrzeć umowę pisemną z pracownikiem w sprawie używania własnego samochodu
pracownika do celów służbowych
- pracownik przepisami prawa w przypadku używania prywatnego samochodu jest obowiązany prowadzić
ewidencję przebiegu tego samochodu (nie dotyczy sytuacji tzw. ryczałtu)
- prywatny samochód może być również używany „na co dzień”, limit kilometrów umową pisemną przydziela
pracodawca, jednakże limit maksymalny jest ograniczony i zależy od ilości mieszkańców w gminie
*do 100.000 ludności
- 300 km
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*do 500.000 ludności
- 500 km
*powyżej 500.000 ludności - 700 km
- wysokość stawki obejmuje nie tylko koszty zakupu paliwa ale również wszelkie inne koszty i z tytułu
przyspieszonego zużycia samochodu własnego i wobec tego pracownik nie może mieć żadnych roszczeń
- w przypadku nieobecności w pracy z dowolnego powodu oraz delegacji trwającej dłużej jak 8 godzin pracownik
ma obowiązek przy składaniu rachunku do księgowości zmniejszyć przyznany limit kilometrów o 1/22 za każdy
dzień nieobecności.
- przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem nie zalicza się do czasu pracy także wtedy, gdy podróż służbowa
przypada w dniu wolnym, chyba, że podczas przejazdu wykonuje pracę (np. kierowca)
- w trakcie podróży służbowej pracownik nie pozostaje w dyspozycji zakładu pracy, jeżeli jednak w trakcie podróży
pracownik nie przepracował obowiązującego go czasu pracy, to zachowuje prawo do wynagrodzenia
- podróż własnym samochodem przez pracownika nie przekształca charakteru tej podróży (pracownik nie wykonuje
pracy) i nie jest to czas pracy
- jeśli pracownik przewozi swoim samochodem innego pracownika i jedynym obowiązkiem był ten przewóz do czas
przejazdu wlicza się do czasu pracy
- pobyt na delegacji w dniu wolnym od pracy nie uprawnia pracownika do wolnego dnia w innym terminie, jeśli w
tym dniu nie świadczył pracy
Od 01.01.2003r. powyższe przepisy dotyczą jednostek sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy mogą w we
własnym zakresie w regulaminach pracy, umowach o pracę uregulować inaczej kwestie podroży służbowe, z tym,
że wysokość diety nie może być mniej korzystna dla pracownika.(uwaga, ograniczenia mogą wynikać z przepisów
podatkowych – np. wyższa dieta będzie przychodem pracownika do opodatkowania podatkiem dochodowym)
Problem podróży służbowej nierozerwalnie związany jest z określeniem miejsca pracy. Prawidłowe zdefiniowanie
podróży służbowej jest konieczne nie tylko ze względu na przepisy prawa pracy, ale także przepisy prawa
podatkowego (art.21 ust.1 pkt.16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zwolnione z
podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej. Istota sprowadza się do określenia stałe i niestałe
miejsce pracy. Orzecznictwo sądowe nie jest jednolite.

26
Problem dyskryminacji i mobbingu
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. W myśl artykułu 18³a Kodeksu
Pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w
szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe
traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z
przyczyn określonych powyżej. Ustawodawca problemowi dyskryminacji poświęcił Rozdział IIa „Równe traktowanie
w zatrudnieniu”.
Dyskryminacja pośrednia ma miejsce wtedy, kiedy pozornie neutralny przepis, kryterium lub działanie w praktyce
powoduje niekorzystną sytuację dla osoby lub pewnej grupy osób w szczególności ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność,
wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny w porównaniu z innymi osobami, nie jest prawnie i
obiektywnie uzasadnione, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu nie są właściwe i niezbędne.
Dyskryminacja pośrednia występuje także w przypadku, gdy przepis, kryterium lub pozornie neutralna praktyka
może doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób w szczególności ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność,
wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, w stosunku do innych osób, chyba że:
a) przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z prawem celem, a środki mające służyć
osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne,
b) w przypadku osób w określony sposób niepełnosprawnych pracodawca podejmuje właściwe środki, z
uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy,
wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę
nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są w wystarczającym stopniu
rekompensowane ze środków istniejących w ramach prowadzonej polityki.
Ze względu na to, że taka dyskryminacja jest "ukryta" - trudniej ją rozpoznać i udowodnić.
Dyskryminacją jest również:
 molestowanie oraz molestowanie seksualne, jak również wszelkie mniej korzystne traktowanie wynikające z
odrzucenia lub podporządkowania się takiemu zachowaniu przez osobę, której ono dotyczy;
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polecenie dyskryminowania osoby ze względu na płeć, czyli działanie polegające na zachęcaniu innej osoby
do naruszenia zasady równego traktowania
wszelkie mniej korzystne traktowanie kobiety związane z ciążą lub urlopem macierzyńskim

Spotykamy często się z sytuacją, że kryteria legalne okazują się pośrednio dyskryminujące inna grupę
pracowników (np. premia za dyspozycyjność – może dyskryminować pracowników – rodziców małych dzieci itp.)

Mobbing oznacza:
1. działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
2. polegające na uporczywym i długotrwałym
Wprowadzenie tego elementu do regulacji, spowodowało zawężenie jego stosowania.
Oznacza to, iż za mobbing nie mogą zostać uznane zachowania jednorazowe, nie zależnie od tego czy,
wypełniają one pozostałe znamiona niezgodnego z prawem działania. Należy jednak zaznaczy, że Kodeks
pracy nie określa wyraźnie okresu po upłynięciu którego pozwalałoby zakwalifikować dane zachowanie
jako mobbing.
Z pomocą przychodzi tutaj doktryna, która przyjmuje okres 6 miesięcy. Ponadto działania polegające na
zastraszaniu, poniżaniu, dręczeniu muszą występować również systematycznie co najmniej raz w
tygodniu. Wyłączenie przez ustawodawcę zajść jednorazowych, nie oznacza bynajmniej ich tolerowania. W
takiej sytuacji skrzywdzonemu pracownikowi ochronę swoich praw wyznaczają przepisy o ochronie dóbr
osobistych.
3. nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
4. wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
Istnienie mobbingu uzależnione jest od patologicznych działań pracodawcy, których efektem jest zaniżona
ocena przydatności zawodowej pracownika, poniżenie, czy ośmieszenie go, odizolowanie, lub w końcu
wyeliminowanie z zespołu pracowników.
Należy wskazać, że działania pracodawcy nie muszą być bezprawne, wystarczy by wywołały jeden ze
wskazanych skutków.
Z orzecznictwa sądowego:

Aby wykazać, że doszło do dyskryminacji pośredniej należy po pierwsze wykazać, że istnieje określona grupa pracowników, grupa w
której większość (lub wszystkich członków) da się opisać przy pomocy danej cechy, a po drugie - że pracodawca pokrzywdził tych
pracowników stosując pozornie neutralne kryterium. Wprawdzie, jak wynika z art. 183a § 1 k.p. katalog tych cech pozostaje otwarty, to
jednak do strony, która twierdzi, że padła ofiarą dyskryminacji pośredniej należy wykazanie (przynajmniej uprawdopodobnienie), jaka
była to cecha.

W sporach, w których pracownik wywodzi swoje roszczenia z faktu naruszenia wobec niego zakazu dyskryminacji, powinien przedstawić
przed sądem fakty, z których można wyprowadzić domniemanie bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, a wówczas na pracodawcę
przechodzi ciężar dowodu, że przy różnicowaniu sytuacji pracowników kierował się obiektywnymi przesłankami.

O ile dyskryminacja bezpośrednia polega na stosowaniu różnych zasad do porównywalnych sytuacji, to dyskryminacja pośrednia wynika
z zastosowania tej samej zasady do różnych sytuacji. Dlatego dla ustalenia istnienia dyskryminacji pośredniej stosowane są dwa
kryteria: kryterium zbiorowości oraz kryterium skutku regulacji. To pierwsze rozstrzyga, jakiej grupy wyróżnionej z uwagi na zakazane
kryterium dotyczy regulacja mogąca być uznana za dyskryminującą, drugie natomiast pozwala na określenie, jaki wpływ wywiera dany
przepis na tę grupę.

Bezprawne postawienie pracownikowi zarzutu stosowania mobbingu narusza jego dobra osobiste, a w szczególności dobre imię, gdyż
mobbing jest zachowaniem wysoce nagannym, patologicznym, a osoba, która go stosuje, zasługuje na jednoznaczną negatywną ocenę.

Ustawowe przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie, a także - według ogólnych reguł dowodowych (art. 6 k.c.) - winny być
wykazane przez pracownika, który z tego faktu wywodzi skutki prawne. Na pracowniku też spoczywa ciężar udowodnienia, że wynikiem
nękania (mobbingu) był rozstrój zdrowia.

1.Podstawą prawną zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za krzywdę pracownika spowodowaną
3
mobbingiem są regulacje zawarte w art. 94 § 1-3 KP, a nie bezpośrednio przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Nie ma przeszkód, a wręcz wskazane jest, aby przy zasądzaniu odpowiednich kwot tytułem zadośćuczynienia za krzywdę
spowodowaną mobbingiem sądy pracy kierowały się zasadami i kryteriami wypracowanymi w judykaturze sądów cywilnych przy
ustalaniu odpowiednich sum tytułem zadośćuczynienia zasądzanych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
3

Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 94 § 2 k.p. musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i
uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do
3
zaistnienia mobbingu. Z art. 94 § 2 i 3 k.p., wynika jednak, że dla oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w
tych przepisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań.

Pracodawca, który podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi może uwolnić się od odpowiedzialności gdy
wykaże się dostateczną ilością działań z zakresu prewencji antymobbingowej. Wtedy do odpowiedzialności za to zjawisko może zostać
pociągnięty tylko jego sprawca.
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Przedawnienie roszczeń w prawie pracy
Instytucja przedawnienia uregulowana w kodeksie pracy znacznie odbiega od unormowań przyjętych w tym
zakresie w kodeksie cywilnym. Podstawowa różnica polega na tym, iż w art. 291 KP przedawnieniu ulegają
wszystkie roszczenia ze stosunku pracy, w tym także nie majątkowe.
- przedawnienie polega na niemożności dochodzenia roszczeń przez wierzyciela po upływie czasu określonego w
ustawie. Upływ tego okresu nie wyklucza spełnienia świadczenia przez dłużnika.
- roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne
- istnieją jednak wyjątki - roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek nie
wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem jednego
roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później
jednak niż z upływem trzech lat od jej wyrządzenia. Ten okres obowiązuje także w przypadku roszczeń
pracodawcy o odszkodowanie w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez
wypowiedzenia oraz w przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji.
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ELEMENTY PRAWA KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO
Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek,
bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym jak znikomy.
Cechy przestępstwa:
1.czyn człowieka (osoba fizyczna, w polskim prawie nie może popełnić przestępstwa osoba prawna
2.zewnętrzne zachowanie się człowieka
3.nie jest przestępstwem zachowanie się człowieka pod wpływem przymusu bezwzględnego (człowiek nie mógł
się oprzeć, nie było to sterowane jego wolą)
4.czyn zabroniony przez ustawę
5.określony typ przestępstwa musi być spełniony przez tzw. ustawowe znamiona przestępstwa (znamiona
opisowe np. pieniądz, uderza, istotne zeszpecenie itp.
6.bezprawność czynu
7.zawiniony (wina)
8.społeczna szkodliwość
Klasyfikacja przestępstw
- waga przestępstwa
a) zbrodnia - czyny zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat karą surowszą
b) występek - są to czyny zagrożone karą od 1 miesiąca pozbawienia wolności, od 1 miesięcy ograniczenia
wolności lub grzywną powyżej 30 stawek dziennych
- forma winy
a) umyślne
b) nieumyślne
- forma czynu
a) przestępstwa z działania
b) przestępstwa z zaniechania
- ze względu na znamię skutku
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a) przestępstwa formalne (bezskutkowe)
b) przestępstwa materialne (skutkowe)
- typy przestępstw
a) podstawowy
b) kwalifikowany
c) uprzywilejowany
- tryb ścigania
a) z oskarżenia publicznego
b) z oskarżenia prywatnego
c) wnioskowe
- ze względu na podmiot
a) powszechne
b) indywidualne
-przestępstwo ciągłe
Polega na tym, sprawca dokonuje powtarzających się zamachów na to samo dobro. Teoretycznie powinien działać
w ten sam lub podobny sposób (np. kilkakrotnie kraść, a nie dopuszczać się kradzieży i paserstwa). Ważne jest
także, by czynów nie dzieliła długa przerwa albo by nie były dokonywane w zupełnie innych sytuacjach. Wszystkie
musi łączyć wspólny zamiar albo chęć wykorzystania powtarzającej się sposobności. Może to być nawet tzw.
Przestępstwo ratalne, kiedy przestępca, nie mogąc np. ukraść za jednym zamachem całej zawartości mieszkania,
którego właściciele wjechali na wakacje, wynosi przedmioty po kolei, albo zabiera z fabryki maszynę po kawałku.
Potrzebnym elementem, gdy przedmiotem zamachu jest dobro osobiste (np. cześć, zdrowie), jest tożsamość
pokrzywdzonego. Obowiązujący od roku kodeks karny rozbił od lat używaną konstrukcję przestępstwa ciągłego na
dwie instytucje: czynu ciągłego i ciągu przestępstw.
-czyn ciągły
Składają się nań co najmniej dwa zachowania wynikające z jednego zamiaru. Jeśli oczywiście zostało naruszone
dobro osobiste, warunkiem uznania serii działań za jeden czyn zabroniony jest wymierzenie ich w jednego
pokrzywdzonego (np. Iksiński wielokrotnie bił ostatnio żonę, żeby zmusić ją do gotowania).
-ciąg przestępstw
Pojawia się, gdy sprawca popełnia w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dwa lub więcej przestępstw
podlegających wspólnemu osądowi. Warunkiem jest jednak, by nie zapadł jeszcze pierwszy wyrok (choćby
nieprawomocny). W takiej sytuacji sąd orzeka jedną karę na podstawie przepisu, który można zastosować wobec
każdego z tych czynów ( którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje, jak mówi kodeks). Wysokość
owej kary sięga górnej granicy zagrożenia zwiększonego o połowę. Dzięki nowej konstrukcji możliwe jest osobne
osądzenie czynu, który wprawdzie należał do serii (np. kilku kradzieży z włamaniem), ale został ujawniony później,
już po pierwszym procesie. Tym różni się w praktyce ciąg (wielu) przestępstw od (jednego) przestępstwa ciągłego;
tamto bowiem raz osądzone uniemożliwiało powtórny proces.
W każdym przestępstwie występują cztery elementy :
1. podmiot przestępstwa (osoba)
2. przedmiot przestępstwa – dobro przeciwko któremu sprawca się kieruje np. rzecz, wolność
3. strona podmiotowa przestępstwa (zagadnienie winy)
4. strona przedmiotowa przestępstwa (subiektywne okoliczności tj. zachowanie się podmiotu, skutek czynu, czas i
miejsce, sytuacja, sposób popełnienia, przedmiot wykonawczy)
Wiek sprawcy
- Regułą jest, że przestępstwo może popełnić tylko osoba, która ukończyła 17 lat (nieletni nie popełniają
przestępstw, lecz jedynie czyny zabronione)
Wyjątki:
1.odpowiedzialność karną może ponieść nieletni po ukończeniu lat 15 za niżej wymienione przestępstwa:
* zamach na życie prezydenta
* zabójstwo umyślne lub morderstwo
* umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu typu podstawowego i kwalifikowanego
* umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego
* porwanie samolotu lub statku typu podstawowego i kwalifikowanego
* umyślne spowodowanie katastrofy typu podstawowego i kwalifikowanego
* zgwałcenie zbiorowe lub ze szczególnym okrucieństwem
* wzięcie zakładników typu podstawowego i kwalifikowanego
* rozbój
2. potraktowanie dorosłego w wieku 17-18 lat jak nieletniego, ale tylko sprawcy występku

43

Wina
Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić
albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go
jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość
popełnienia tego czynu przewidywał i mógł przewidzieć.
(Wina umyślna – zamiar bezpośredni lub ewentualny, wina nieumyślna – przez lekkomyślność lub niedbalstwo
zostało przedstawione w części prawa cywilnego). W polskim prawie karnym nie popełnia przestępstwa sprawca
czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
Katalog kar
„Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej
dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod
uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w
zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa”.
Karami są:
1.grzywna – wymierza się w stawkach dziennych poprzez indywidualne określenie
a) liczby od 10 do 360 jednostek
b) wysokości, stawka dzienna nie może być niższa jak 10 zł i nie przekraczać 2000 zł
Orzekana - obok pozbawienia wolności - do 2000 jednostek
2.ograniczenie wolności
od 1 miesiąca do 12 miesięcy
Polega na zakazie zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, wykonywanie wskazanej pracy przez 20 do 40
godzin miesięcznie, obowiązek udzielania wyjaśnień o przebiegu kary.
Jeśli skazany pracuje, to zamiast wymienionej pracy może być potrącane 10-25% wynagrodzenia.
3. pozbawienie wolności - od 1 miesiąca do 15 lat
4. 25 lat pozbawienia wolności
5. dożywotnie pozbawienie wolności
Środkami karnymi są:
-pozbawienie praw publicznych,
- zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu,
-zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad
nimi,
- zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
- obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania
się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
- zakaz wstępu na imprezę masową,
- zakaz prowadzenia pojazdów,
- zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
-przepadek,
- obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę,
- nawiązkę,
- świadczenie pieniężne,
- podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Stadia czynu przestępczego
W modelu teoretycznym 1. zamiar, 2. przygotowanie, 3. usiłowanie, 4.dokonanie
Zamiar jest nie karany.
Przygotowanie jest karane tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi (do niektórych przestępstw przeciwko pokojowi i
ludzkości i przeciwko państwu, do fałszowania pieniędzy, do fałszowania dokumentów, do dezercji).Przygotowanie
może być w sensie ścisłym oraz jako wejście w porozumienie z innymi osobami.
Usiłowanie może być udolne (np. sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku przestępstwa) lub nieudolne
(sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe)
Formy udziału
1. sprawstwo (współsprawstwo), sprawstwo kierownicze
2. podżeganie
3. pomocnictwo
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Podżegaczem jest ten, kto w jakikolwiek sposób nakłania drugą osobę do popełnienia przestępstwa (wina
umyślna). Pomocnikiem jest ten, kto świadomie ułatwia drugiej osobie popełnienie przestępstwa przez
dostarczanie jej narzędzi, informacji, udziela rad (wina umyślna).
Podżegacz i pomocnik odpowiadają w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.
Nie odpowiadają w przypadku czynnego żalu czyli dobrowolnie zapobiegli popełnieniu czynu zabronionego. Nie
dotyczy to prowokatora, czyli osoby która namawia a następnie w odpowiednim czasie powiadamia organy
ścigania w celu ujęcia sprawcy.

29
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
A. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (kontratypy)
Czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem ponieważ na mocy
szczególnego przepisu prawnego działanie jest uznane za zgodne z prawem.
Do przypadków tych zaliczamy:
1. obronę konieczną
2. stan wyższej konieczności
3. działanie w ramach uprawnień lub obowiązków
4. zgodę pokrzywdzonego
5. czynności lecznicze
6. karcenie małoletnich
7. uprawianie sportu
8. uzasadnione ryzyko
9. ostateczną potrzebę
10.zwyczaj
B. Okoliczności wyłączające winę
1. niepoczytalność
2. błąd co do faktu
3. nieświadomość bezprawności czynu
4. rozkaz przełożonego
C. Znikoma społeczna szkodliwość czynu
Obrona konieczna polega na odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione
prawem, przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu. Każdy człowiek zaatakowany ma prawo
bronić się, nawet jeśli mógł uniknąć ataku przez ucieczkę.
Warunki, które muszą być spełnione to:
a) obrona musi być reakcją na bezpośredni zamach
b) zamach musi być bezprawny
c)zastosowany sposób obrony musi być współmierny do niebezpieczeństwa.
Przy obronie koniecznej proporcjonalność dóbr nie ma istotnego znaczenia, jednakże nie może być nadmierna jeśli
jest porównywalna (np. sprawca atakuje konkretny przedmiot – mienie a my używamy w stosunku do niego broni
palnej).
Zamachem nazywamy takie zachowanie się człowieka, które stwarza niebezpieczeństwo dla jakiegokolwiek dobra
będącego pod ochroną prawa. Przez bezprawność zamachu należy rozumieć jego sprzeczność z prawem w ogóle,
a nie koniecznie z prawem karnym. Zamachu dokonać może tylko człowiek i wobec tego obronę konieczną
stosujemy tylko wobec człowieka (nie jest obroną konieczną obrona przed atakiem np. psa).
Z wymogu konieczności obrony koniecznej wynika, że dopuszczalne jest stosowanie tylko takich środków, których
nie da się zastąpić innymi mniej drastycznymi środkami. Z obroną konieczną wiąże się nierozerwalnie pojęcie
przekroczenia jej granic, wówczas broniący się staje się sprawcą czynu zabronionego. Przekroczenie może
nastąpić przez:
a)świadome użycie nadmiernych środków obrony
b)spóźnionym lub przedwczesnym stosowaniem obrony.
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie było wynikiem strachu lub
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami.
Stan wyższej konieczności – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można
inaczej uniknąć, poświęca dobro niższej wartości, równej lub oczywiście nie wyższej ratując to dobro chronione
prawem. Źródłem niebezpieczeństwa może być zarówno człowiek jak i siły przyrody (przy obronie koniecznej tylko
człowiek). Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. Działanie osoby poświęcającej dobro musi być podjęte w
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celu uchylenia niebezpieczeństwa, którego nie można było inaczej uniknąć (musi udowodnić, że poświęcając
jakieś dobro nie mogła inaczej postąpić). Obowiązuje zasada proporcjonalności. Z przekroczeniem stanu wyższej
konieczności mamy do czynienia w razie niewspółmierności stanu zagrożenia i działań ochronnych oraz w razie
naruszenia zasady konieczności poświęcenia dobra i zasady proporcjonalności czyli poświęcenie dobra niższej
wartości.
Niebezpieczeństwo jest pojęciem szerszym od zamachu. Każdy zamach na jakieś dobro jest niebezpieczeństwem
dla tego dobra, ale nie odwrotnie.
Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków – nie jest bezprawnym działanie osób, które w innych warunkach
zabronionych, realizują ciążący na nich obowiązek zawodowy. (np. policjant w pracy operacyjnej używa fałszywych
dokumentów)
Zgoda pokrzywdzonego – nie ma przestępstwa, jeżeli zagrożenie dobra prawnego nastąpiło za zgodą
pokrzywdzonego. Zgoda jest prawnie skuteczna, jeśli spełnia określone warunki:
1.dotyczy dobra, którym osoba udzielająca zgody może swobodnie dysponować
2.zgoda jest dobrowolna
3.zgoda istnieje w chwili czynu
Większość dóbr nie może być naruszona nawet za zgodą pokrzywdzonego np. pozbawienie życia, uszkodzenie
ciała, podrabianie podpisów na dokumentach.
Czynności lecznicze – warunki a)działanie podjęte było w celach leczniczych b)lecząc działał zgodnie z zasadami
sztuki medycznej.
Karcenie małoletnich – nie jest przestępstwem jeśli wykonywane jest w celach wychowawczych przez rodziców lub
prawnych opiekunów i nie przekracza pewnego stopnia intensywności (społecznie akceptowana forma)
Ryzyko sportowe – nie jest przestępstwem jeśli uprawianie danej dyscypliny jest prawnie dozwolone, nie zostały
naruszone reguły danej dyscypliny sportowej a działanie było podjęte tylko w celu sportowym (np. boks)
Ryzyko nowatorstwa – nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego,
medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze,
medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu
są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika.
Ostateczna potrzeba – dotyczy np. wojska „wykonanie rozkazu wydanego przez uprawnioną osobę może być
wymuszone przy użyciu niezbędnych do tego środków, jeśli okoliczności wymagają natychmiastowego
przeciwdziałania, a posłuchu dla rozkazu nie można osiągnąć w inny sposób
Zwyczaj – społecznie akceptowana forma np. prezent dla lekarza, „lany poniedziałek” itp.
Niepoczytalność – oznacza brak możliwości rozpoznania znaczenia swego czynu lub pokierowania swym
postępowaniem, który zachodzi w chwili czynu i spowodowany jest upośledzeniem umysłowym, chorobą
psychiczną lub innym zakłóceniem czynności psychicznych (np. dojrzewanie płciowe, wysoka gorączka, zatrucie,
skrajne przemęczenie).
- poczytalność ograniczona nie wyłącza odpowiedzialności, wpływa na obniżenie kary
- niepoczytalność lub ograniczona niepoczytalność, która jest wynikiem spożycia alkoholu lub odurzenia się innym
środkiem z własnej woli a sprawca przewidywał lub mógł przewidzieć wywołanie takiego stanu nie zwalnia z
odpowiedzialności.
Błąd co do faktu – jest to sytuacja, gdy zachodzi rozbieżność między jakimś fragmentem rzeczywistości a
wyobrażeniem o nim sprawcy i musi dotyczyć okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Najczęściej
błąd ten wyklucza winę umyślną.
Nieświadomość bezprawności czynu – dotyczy całościowej prawnej oceny czynu, czyli sprawca nie miał
świadomości iż dany czyn jest niedozwolony a ta nieświadomość jest usprawiedliwiona np. cudzoziemiec w
pewnych sytuacjach może tłumaczyć się nieznajomością przepisów prawa
Rozkaz przełożonego – żołnierz dopuszczający się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu nie
popełnia przestępstwa, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo.
Znikoma szkodliwość społeczna – nie stanowi przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
Sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak: rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności
popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać zamiaru, motywacja sprawcy, rodzaj
naruszonych reguł ostrożności itp.
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Charakterystyka wybranych przestępstw
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
1.zabójstwo
Konieczne jest ustalenie, że nastąpiła śmierć człowieka. Musi nastąpić śmierć mózgowa tj. trwałe i
nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu
2.morderstwo
Umyślne zabicie człowieka jeżeli zostało popełnione
a)ze szczególnym okrucieństwem
b)w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem
c)w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie
d)z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych
3.zabójstwo w afekcie
„W stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami”
pokrzywdzony musi spowodować krzywdę sprawcy
4.dzieciobójstwo
Pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu, znacznym zniekształceniem płodu lub ze
szczególnie trudną sytuacją osobistą
5.zabójstwo eutanatyczne
Na żądanie ofiary i pod wpływem współczucia dla niej
6.namowa lub pomoc do samobójstwa
Doprowadzenie do zamachu samobójczego namową lub przez udzielenie pomocy
7.nieumyślne spowodowanie śmierci
Popełnia się przez lekkomyślność lub niedbalstwo
8.aborcja
Polega na stosowaniu przemocy wobec kobiety ciężarnej lub przerywanie ciąży bez jej zgody w inny sposób, albo
doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem
9. spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
Obejmuje a) naruszenie czynności narządów ciała (np. złamanie)
b) rozstrój zdrowia (np. zakażenie chorobą zakaźną)
Rozróżniamy trzy stopnie przestępstwa:
a)ciężki - pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy i zdolności płodzenia, spowodowanie innego ciężkiego
kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długo trwałej
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy w
zawodzie lub trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała
b)średni – pozostałe gdy naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwało
dłużej niż 7 dni
c) lekki -- naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwało poniżej 7 dni
10.bójka i pobicie
Przez bójkę rozumie się starcie między co najmniej trzema osobnikami, z których każda występuje w podwójnej roli
- atakującego i broniącego się.
Pobicie to zajście, w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom.
Rozróżniamy niebezpieczną bójkę (pobicie) tj. gdy naraża się człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu oraz gdy następuje użycie broni palnej, noża lub innego
niebezpiecznego przedmiotu
11.narażenie na niebezpieczeństwo
Wystarczy tylko narażenie, skutek nie jest konieczny np. wyrzucenie przedmiotu przez okno na ulicę
12.nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie
Nałożony jest obowiązek udzielenia pomocy na każdego, kto jest świadkiem położenia innej osoby grożącego
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, o ile nie naraża się sam
(prawo nie wymaga bohaterstwa). Jeżeli pomocy udziela instytucja (np. pogotowie) lub osoba do tego powołana to
nie ma obowiązku udziału innych osób
Przestępstwa przeciwko wolności
1.pozbawienie człowieka wolności
Można je popełnić jedynie z winy umyślnej. Z typem kwalifikowanym mamy do czynienia wówczas, gdy
pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym udręczaniem

47

2.groźba karalna
Groźba musi wywołać u pokrzywdzonego uzasadnione obawy, że będzie spełniona i musi zawierać groźbę
popełnienia przestępstwa
3.zmuszanie
Zmuszanie jest przestępstwem naruszającym wolność człowieka do zachowania się zgodnie ze swoją wolą za
pomocą przemocy lub groźby bezprawnej. Przemoc oznacza fizyczne oddziaływanie na człowieka bezpośrednio
lub za pośrednictwem rzeczy, które uniemożliwia opór lub go przełamuje albo wpływa na kształtowanie się jego
woli przez stosowanie fizycznej dolegliwości.
Groźba bezprawna (pojęcie szersze od groźby karalnej) obejmuje poza groźbą popełnienia przestępstwa, groźbę
spowodowania postępowania karnego i groźbę rozgłaszania wiadomości uwłaczających czci zagrożonego lub jego
najbliższych.
Jest to przestępstwo bezskutkowe, istotny jest cel sprawcy (szantaż, wymuszanie zwrotu wierzytelności)
4.naruszenie miru domowego
Polega na wdarciu się do obiektu lub nie opuszczeniu go wbrew żądaniu osoby uprawnionej
Przestępstwa przeciwko mieniu
1.kradzież
Jest to zabranie cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia
2.kradzież z włamaniem
Istotą jest pokonanie zabezpieczenia
3.rozbój
Polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia przy użyciu jednego z trzech sposobów:
a) używając przemocy wobec osoby
b) grożąc natychmiastowym użyciem takiej przemocy
c) doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności
4.kradzież rozbójnicza
Stosowanie przemocy lub groźby następuje tu bezpośrednio po dokonaniu zaboru dla utrzymania się w posiadaniu
zabranej rzeczy
5.wymuszenie rozbójnicze
Polega na zmuszaniu innej osoby do rozporządzenia mieniem przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie
albo gwałtownego zamachu na mienie (np. okup za porwane dziecko)
6.przywłaszczenie
Brak elementu zaboru, polega na bezprawnym włączeniu cudzej rzeczy lub prawa do swojego majątku np. nie ma
zamiaru oddać rzeczy pożyczonej
7.oszustwo
Może być dokonane przez jedno z trzech sposobów:
a) wprowadzenie w błąd
b) wyzyskanie błędu
c) wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
8.niszczenie lub uszkadzanie mienia
9.porwanie pojazdu
Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.
10.paserstwo
Paserstwo umyślne można popełnić przez jedną z czterech form:
a) nabycie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego
b) pomoc do zbycia
c) przyjęcie rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego
d) pomoc do ukrycia
Paserstwo nieumyślne popełnia osoba, która jak w przypadku paserstwa umyślnego wchodzi w posiadanie rzeczy
pochodzącej z czynu zabronionego o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinna i może
przypuszczać że uzyskana została za pomocą czynu zabronionego.
11.nadużycie telefonu
Uruchomienie telefonu na cudzy rachunek przez podłączenie się do przewodów na zewnątrz obiektu lub urządzeń
centrali telefonicznych do których ma dostęp. Dzwonienie na fałszywy żeton, kartę nie jest przestępstwem lecz
wykroczeniem zwanym „szalbierstwem”
12.bezprawne uzyskanie programu komputerowego, oszustwo komputerowe
Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu lub wpływające na zaostrzenie kary zachodzą wtedy, gdy mamy
do czynienia z działaniem sprawcy powodujące szkody:
1.w mieniu znacznej wartości- jest to mienie o wartości nie mniejszej niż dwustukrotność najniższego
wynagrodzenia pracowników
2. w mieniu wielkiej wartości, gdy szkoda przekracza tysiąckrotność najniższego wynagrodzenia
3. przedmiotem przestępstwa są dobra szczególnego znaczenia dla kultury
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Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
1. nadużycie zaufania
Sprawca był zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi innych podmiotów na podstawie przepisów
prawa, decyzji właściwego organu lub umowy a następnie z winy umyślnej doprowadza do skutku w postaci
znacznej szkody majątkowej.
2. niegospodarność
Przestępstwo nieumyślne, również wtedy gdy sprawca umyślnie przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił
obowiązku, ale nie godził się na spowodowanie szkody majątkowej (nie zachował należytej staranności)
3. oszustwo kredytowe lub subwencyjne
Polega na przedkładaniu fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń w celu uzyskania
kredytu, pożyczki, gwarancji, dotacji lub subwencji, zamówienia publicznego
4. oszustwo ubezpieczeniowe
Zachowanie sprawcy polega na spowodowaniu zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania
5. pranie brudnych pieniędzy
Przepis dotyczy również papierów wartościowych, dewiz, praw majątkowych oraz mienia ruchomego i
nieruchomego. Wartości te są „brudne” jeżeli pochodzą z korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, w
szczególności:
* wytwarzanie i obrót środkami odurzającymi lub psychotropowymi
* przemyt
* fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych
* rozboju i innych przestępstw przeciwko mieniu wielkiej wartości
* wymuszanie okupu
* handel bronią, amunicją lub materiałami wybuchowymi albo rozszczepialnymi
Działanie sprawcy może polegać na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu zagranicę, pomoc do
przenoszenia prawa ich własności lub posiadania, czynności utrudniających stwierdzenie przestępczego
pochodzenia wartości.
6. współdziałanie pracownika banku i innych instytucji finansowych w „praniu brudnych pieniędzy” poprzez
przyjmowanie gotówki lub dokonywaniu transfer
7. przestępstwa na szkodę wierzycieli
Sprawca udaremnia lub uszczupla możliwości zaspokojenia wierzycieli gdy grozi mu niewypłacalność lub
upadłość przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie lub uszkadzanie składników swojego majątku. Typy
kwalifikowane wówczas, gdy mienie jest zajęte lub zagrożone zajęciem egzekucyjnym lub szkoda występuje na
rzecz wielu wierzycieli.
Sprawca udaremnia lub ogranicza zaspokojenie należności kilku wierzycieli w ten sposób, że tworzy nową
jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swego majątku.
Sprawca doprowadza do umyślnego bankructwa lub lekkomyślnego bankructwa (postępowanie sprzeczne z
zasadami gospodarowania.
Sprawca faworyzuje niektórych wierzycieli.
Sprawca dokonuje przekupstwa wierzyciela przez udzielenie korzyści majątkowej lub jej obietnicy za działanie na
szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobieżenia
upadłości (karze podlega również wierzyciel).
8. nierzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą
9. lichwa
Polega na wyzyskaniu przymusowego położenia innej osoby przez zawarcie umowy nakładającej na nią
obowiązek świadczenia oczywiście niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Jest to przestępstwo umyślne
co oznacza, że sprawca wie o sytuacji drugiej strony.
10. udaremnianie przetargu
Celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd oferentów, przez fikcyjne oferty,
niedopuszczenie do przetargu, rozpowszechnianie informacji lub przemilczanie okoliczności mających istotne
znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu.
11. usuwanie lub fałszowanie oznaczeń towarów
Są to działania godzące w interesy konsumentów.
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Można wyróżnić a) przestępstwa popełniane przez osoby spoza wymienionych instytucji
b) przestępstwa popełniane przez urzędników
1. naruszenie nietykalności
Polega na naruszeniu nietykalności funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego
obowiązków służbowych, dotyczy również osoby przybranej do pomocy ( nawet wtedy gdy osoba udzielająca
pomocy czyni to samorzutnie).
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Jeżeli naruszenie poprzedziło niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby przybranej do pomocy sąd
może złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia
2. czynna napaść
Jest poważniejszą odmianą agresji, sprawca wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dopuszcza się czynnej
napaści używając broni palnej, noża lub innego podobnego przedmiotu, albo środka obezwładniającego.
3. wywieranie wpływu na czynności urzędowe
Poprzez stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej np. okupacja budynku
4. czynny opór
Polega na przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby przybranej
do pomocy do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności służbowej, na którą zezwalało prawo. Jeżeli
funkcjonariusz przekracza uprawnienia to przestępstwo nie zachodzi.
5. udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowej
Dotyczy utrudnia kontroli w zakresie ochrony środowiska albo w zakresie czynności inspekcji pracy. Może wystąpić
w formie biernej np. zwlekanie z otwarciem drzwi
6. zniewaga funkcjonariusza lub organu
Zachodzi tylko wówczas, gdy następuje podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych
7. przywłaszczenie funkcji
Sprawca powołuje się, że jest funkcjonariuszem, wykorzystuje przeświadczenie o tym innej osoby.
8. płatna protekcja
Polega na podjęciu się pośrednictwa w załatwianiu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę
(sprawca powołuje się na wpływy w instytucji)
9. łapownictwo
a) sprzedajność
b) przekupstwo
Sprzedajność jest przestępstwem, które może być popełnione tylko przez osobę pełniącą funkcję publiczną.
Pojęcie osoby publicznej a pojęcie funkcjonariusz publiczny nie są tożsame,
Funkcjonariuszem publicznym jest:
1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.poseł, senator, radny,
3.sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, zawodowy kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o
wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4.osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samo rządu
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w za kresie, w którym
uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5.osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba
że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6.osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7.funkcjonariusz
organu
powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8. osoba pełniąca czynną służbę wojskową
Osoba publiczna administruje, rozporządza majątkiem publicznym, podejmuje decyzje w tym zakresie. (np. lekarz
w zakresie zwolnień lekarskich, zaświadczeń , orzeczeń inwalidzkich itp. jest osobą publiczną, gdy tylko leczy to
nie jest objęty tym pojęciem)
Przestępstwo popełnia osoba publiczna, gdy przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą lub ich obietnice, albo
żąda tego w związku z funkcja.
Przekupstwo to przestępstwo powszechne – każdy może popełnić.
10. nadużycie władzy
Funkcjonariusz przekracza uprawnienia, niedopełnia obowiązku działając na szkodę interesu prywatnego lub
publicznego.
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika
Przestępstwo dotyczy złośliwego lub uporczywego naruszania uprawnień pracowniczych wynikających ze
stosunku pracy lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym np. odmowa wypłacenia wynagrodzenia, udzielenia
urlopu czy świadectwa pracy, nie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne itp.
Przestępstwo polegać może również na naruszaniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym w ten sposób, że
pracodawca nie zgłasza pracownika do ubezpieczenia społecznego nawet za jego zgodą albo zgłasza
nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokości.
Złośliwość – chęć dokuczenia pracownikowi.
Uporczywość – długotrwałość i nieustępliwość.
Przestępstwo popełnia także pracodawca lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy i nie
dopełnia wynikających z przepisów obowiązków, przez co naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
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Przestępstwem jest także nie zawiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie
zawodowej, albo nie sporządzenie właściwej dokumentacji.
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Wykroczenia
Wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub kary nagany
granice kar
* areszt od 5 do 30 dni
* ograniczenie wolności do 1 miesiąca
* grzywna od 20 zł do 5000 zł
* nagana
środki karne
Środkami karnymi są:
1) zakaz prowadzenia pojazdów;
2) przepadek przedmiotów;
3) nawiązka;
4) obowiązek naprawienia szkody;
5) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób;
6) inne środki karne określone przez ustawę
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Wybrane zagadnienia z postępowania karnego
Prawa i obowiązki świadka
- każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie
- w przypadku przeszkód np. choroby, kalectwa sąd może dokonać przesłuchania w miejscu pobytu świadka
- osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań (prawo to trwa mimo ustania małżeństwa lub
przysposobienia)
- świadek może odmówić zeznań dotyczących tajemnicy służbowej lub państwowej, chyba że zostanie z tego
obowiązku zwolniony
- świadek może odmówić zeznań jeśli w innym postępowaniu jest oskarżonym o współudział w przestępstwie
objętym postępowaniem
- świadek może uchylić się od odpowiedzi, jeśli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę najbliższą
na odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie
- świadek może żądać wyłączenia jawności gdy treść zeznań może narazić jego lub najbliższych na hańbę
- utajnienie danych osobowych świadka może nastąpić gdy zachodzi obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia,
wolności albo mienia dla świadka lub osoby najbliższej
- świadek może wnieść o zwolnienie od złożenia zeznania jeżeli oskarżonym jest szczególnie bliska osoba mimo,
że nie jest najbliższym w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego
- świadkami nie mogą być:
a) obrońcy co faktów, które uzyskał prowadząc obronę lub udzielając porad prawnych
b) duchownego, co faktów ze spowiedzi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uprawnienia pokrzywdzonego -informację o tym otrzymuje każdy pokrzywdzony poprzez przyjęcie druku od
Policji.
Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna , dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub
zagrożone przez przestępstwo .
Za pokrzywdzonego , który nie jest osobą fizyczną , czynności procesowe dokonuje organ uprawniony do
działania w jego imieniu .
Jeżeli pokrzywdzonym , jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo , prawa jego
wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba , pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje .
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa , które by mu przysługiwały , mogą wykonywać najbliższe osoby , a w
wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator .
W razie złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie niektórych sprawców , obowiązek ścigania
obejmuje również inne osoby , których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we
wniosku ( nie dotyczy to najbliższych osoby składającej wniosek )
Pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego .
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7. Jeżeli czynności śledztwa lub dochodzenia nie będzie można powtórzyć na rozprawie , pokrzywdzony może
być dopuszczony do tej czynności , chyba że w razie zwłoki zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub
zniekształcenia dowodu
8. Pokrzywdzony może żądać dopuszczenia go do udziału w innych czynnościach śledztwa lub dochodzenia .
Prokurator może jednak odmówić temu żądaniu ze względu na ważny interes śledztwa lub dochodzenia .
9. Pokrzywdzony za zgodą prowadzącego postępowanie może w toku postępowania przygotowawczego
przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy , a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt .
10. Pokrzywdzony może żądać sporządzenia odpisu protokołu czynności , w której uczestniczył lub miał prawo
uczestniczyć , jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego z jego udziałem .
11. Pokrzywdzony może w toku dochodzenia i śledztwa składać zażalenia na czynności inne niż postanowienia i
zarządzenia , które naruszają jego prawa .
12. Pokrzywdzony po wniesieniu do sądu , aktu oskarżenia aż do momentu jego odczytania w sądzie może złożyć
oświadczenie , że chce działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego .
13. Pokrzywdzony może aż do momentu odczytania w sądzie aktu oskarżenia wytoczyć
przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne, w celu dochodzenia roszczeń majątkowych
wynikających , bezpośrednio z popełnienia przestępstwa .
14 Pokrzywdzony może w toku śledztwa i dochodzenia żądać zabezpieczenia roszczeń majątkowych , jeżeli w
toku postępowania przygotowawczego złożył powództwo cywilne.
15 W razie umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzony , w terminie zawitym 30
dni od daty doręczenia postanowienia , może żądać przekazania sprawy sądowi właściwemu do
rozpoznawania spraw cywilnych
16. Pokrzywdzony może zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka przez sąd w postępowaniu
przygotowawczym , jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo , że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie
17. Pokrzywdzony może wnieść do sądu akt oskarżenia o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w razie
powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania
przygotowawczego . Termin do wniesienia aktu oskarżenia wynosi 1 miesiąc od doręczenia pokrzywdzonemu
zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata .
Warunkiem rozpoznania sprawy jest jednak wpłacenie do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości
wydatków.
18. Pokrzywdzony ma prawo do otrzymania postanowienia o powołaniu biegłego po dopuszczeniu dowodu z opinii
biegłego oraz wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłego i zapoznania się z jego opinią.
19. Pokrzywdzony może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji.
20. Pokrzywdzony może złożyć wniosek o spisanie protokołu z każdej czynności dowodowej.
21. Pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwięku lub obrazu utrwalonej w ten
sposób czynności procesowej.
Ujęcie osoby
- każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu, jeżeli zachodzi
obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości
- zatrzymany ma prawo do kontaktu z adwokatem
- zatrzymany ma prawo do złożenia zażalenia do sądu w sprawie legalności zatrzymania i jego prawidłowości
- czas zatrzymania nie może przekraczać 48 godzin
Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o przestępstwie
ściganym z urzędu
1. Obowiązek prawny (art.240 kodeksu karnego – nie zgłoszenie zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia
wolności)
Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu przestępczego
jest zobowiązany powiadomić w przypadku niżej wymienionych przestępstw:
- zabójstwo z pobudek narodowych, etnicznych, rasowych i politycznych albo powoduje ciężki uszczerbek na
zdrowiu osoby należącej do takiej grupy
- zdrada ojczyzny
- zamach stanu
- zamach na życie Prezydenta
- zamach na jednostkę wojskową
- zabójstwo
- spowodowanie zdarzenia zagrażającego wielu osobom
- opanowanie statku wodnego lub powietrznego
- zatrzymanie zakładnika celem zmuszenia organu państwowego lub samorządowego do określonego działania
2. Dla pozostałych przestępstw ściganych z urzędu – społeczny obowiązek
3. Instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane powiadomić o każdym przestępstwie ściganym z urzędu
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POLSKA KARTA PRAW OFIARY
1.Definicja i zakres uprawnień
1.Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna , której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone
lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.
2.Ofiara ma prawo do:
a) pomocy
b) godności szacunku i współczucia
c) wolności od wtórnej wiktymizacji
d) dostępu do wymiaru sprawiedliwości
e) mediacji i pojednania ze sprawcą
f) do restytucji i kompensacji
3. Ofiara niezależnie od tego, ujawniony został sprawca przestępstwa i czy ma miejsce postępowanie karne (kiedy
ofiara uzyskuje status pokrzywdzonego), bądź cywilne (kiedy ofiara status poszkodowanego0 oraz niezależnie od
więzi rodzinnej łączącej sprawcę i ofiarę winna uzyskać potrzebną pomoc prawną materialną, medyczną,
psychologiczną i socjalną.
2. Prawo do godności , szacunku i współczucia
4. Ofiara ma prawo do traktowania jej zgodnością, szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego przestrzegania
tego prawa zobowiązani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i służb socjalnych.
5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać
przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy.
3. Prawo do bezpieczeństwa i zakaz ponownego dręczenia ofiary.
6. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa i ochrony oraz poszanowania jej życia rodzinnego i prywatnego. Ofiary nie
wolno ponownie dręczyć-należy dołożyć wszelkich starań , by uniknęła ona powtórnej wiktymizacji. Oznacza to
zakaz wkraczania w prywatność ofiary i jej rodziny ze strony wszystkich, którzy stykają się z nią w związku z
popełnionym przestępstwem, w szczególności przedstawiciele organów państwowych, służb medycznych i
socjalnych, mediów.
7. Ofiara ma prawo do traktowania ze szczególną troską i powagą przez organy ścigania. Postępowanie w
sprawie powinno być prowadzone tak, by uwzględnić interesy i stan ofiary. Jej przesłuchania winny być
ograniczone do minimum, prowadzone w sposób kulturalny, wolne od opóźnień odwołań i zmuszania ofiary do
wielokrotnego przeżywania na nowo tragedii, jakiej doświadczyła.
8. Ofiara ma prawo do bezpieczeństwa osobistego, a obowiązkiem policji i prokuratury jest jej to bezpieczeństwo
zapewnić.
9. Ofiara może zażądać utajnienia swoich danych.
10.Ofiara ma prawo domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej
wiadomości prokuratora lub sądu.
11. Ofiara ma prawo do zachowania anonimowości w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych, w Internecie i
innych mediach, dotyczących jej sprawy.
12. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia o przestępstwie
zgłoszonego przez ofiarę i podjęcia odpowiedniej interwencji. Dotyczy to również sytuacji, gdy zagrożenie pochodzi
od osoby dla ofiary bliskiej lub gdy ofiarą jest dziecko.
13. Właściwe organy państwowe są zobowiązane do przyjęcia każdego zawiadomienia zgłoszonego przez osobę
trzecią i podjęcie odpowiedniej interwencji.
14. Ofiara ma prawo do uzyskania fachowej pomocy: psychologicznej, medycznej, materialnej i prawnej od
momentu zgłoszenia naruszenia lub groźby naruszenia dobra prawem chronionego. Oznacza to m.in. prawo do
wsparcia psychicznego, prawo do fachowej pomocy psychologicznej i prawnej od momentu zawiadomienia o
przestępstwie.
15. Ofiary przestępstw o podłożu seksualnym powinny być przesłuchiwane przez funkcjonariuszy policji tej samej
płci, a gdy ofiarą jest dziecko przesłuchanie powinno odbywać się w obecności psychologa lub osoby którą
dziecko darzy zaufaniem.
16. Ofiara nie powinna być narażona na dodatkowe dolegliwości wynikające z konieczności kontaktu ze sprawcą
czynu niedozwolonego. W sądach powinno istnieć odrębne pomieszczenie dla ofiar przestępstw, by nie były one
narażone przed rozprawą na kontakt z oskarżonym, jego bliskimi i znajomymi.
4. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości.
17. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo w granicach
przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub oporu kształtować swoje interesy
prawne..
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18. Prawo ofiary do pomocy i reprezentacji prawnej powinno być przynajmniej zrównane z prawami
przysługującymi oskarżonemu . Ofiara powinna mieć np. prawo do bezpłatnego pełnomocnika w tych samych
przypadkach, w których przyznaje się prawo sprawcy do obrońcy z urzędu.
19. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze
oskarżyciela posiłkowego .Od wniesienia aktu oskarżenia aż do momentu jego odczytania w sądzie ofiara może
złożyć oświadczenie, że chce działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W razie powtórnego
wydania przez prokuratora postanowienia o odnowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony
może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sadu.
20. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach i
procedurach dochodzeniach.
21. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji na temat toczącego się w sprawie
postępowania.
22. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym
roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Ofiara może to uczynić aż do
rozpoczęcia przewodu sadowego na rozprawie głównej.
23. Ofiara powinna mieć prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez narażenia na dodatkowe
koszty. Dotyczy to między innymi obdukcji lekarskiej i pomocy psychologicznej.
24. Ofiara ma prawo brać udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia toczącego się w jej sprawie.
25. Ofiara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania przygotowawczego, a
więc zanim sprawa trafi do sądu.
26. Ofiara ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzenia odpisów dokumentów występujących w sprawie.
5. Prawo ofiary jako strony postępowania karnego do mediacji i pojednania ze sprawcą.
27. ofiara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawcą. Ofiara ma prawo wystąpić z taką inicjatywą do
prokuratora lub do sądu.
28. Ofiara ma prawo w sprawach z oskarżenia prywatnego do pojednania i ugody.
29. Ofiara ma prawo na swój i oskarżonego wniosek do porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia
szkody lub zadośćuczynienia.
6. Prawo ofiary do restytucji poniesionych szkód.
30. Ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez nią szkód.
31. Sprawca czynu zabronionego powinien wyrównać ofierze poniesione szkody (czyli dokonać restytucji) .
Przestępcy albo osoby trzecie odpowiedzialne za ich zachowanie powinni dokonać sprawiedliwej restytucji na
rzecz ofiar i ich rodzin lub osób pozostających na utrzymaniu. Restytucja powinna obejmować : zwrot własności
zapłatę za doznaną krzywdę lub poniesioną szkodę zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji,
zabezpieczenie usług oraz przywrócenie praw.
32. Jeżeli sprawca lub inne uprawnione instytucje ( np. ubezpieczenie) nie wyrówna szkód poniesionych przez
ofiarę, powinno się dążyć do zapewnienia kompensacji materialnej ze strony państwa:
a) ofiarom, które doznały ciężkiego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym
w wyniku poważnych przestępstw,
b) rodzinie, a w szczególności osobom pozostającym na utrzymaniu ofiar, które poniosły śmierć lub które
dotknęło kalectwo fizyczne lub psychiczne w wyniku takiej wiktymizacji.
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Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

34
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
Przedmiotowej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez
rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniem w gospodarstwie rolnym innych usług na rzecz
turystów.
Działalność gospodarcza jest wolna dla każdego. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Jest obowiązany spełniać określone przepisami warunki
wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia
ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.
Może istnieć wymóg odpowiednich uprawnień zawodowych przez osobę bezpośrednio wykonującą daną
działalność.
Miejsce wykonywania działalności musi być oznaczone na zewnątrz:
a) oznaczenie przedsiębiorstwa
b) zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności
Przedsiębiorca na oferowanych towarach wprowadzonych do obrotu jest zobowiązany zamieścić w języku polskim
oznaczenie przedsiębiorcy, nazwę towaru, inne oznaczenia wymagane przez przepisy szczególne (np. kod,
informacje o niebezpieczeństwie itp.)
Koncesja
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą,
poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin
ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz
podziemnego składowania dwutlenku węgla;
2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
3a) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;
4) ochrony osób i mienia;
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych
wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach
kablowych;
6) przewozów lotniczych;
7) prowadzenia kasyna gry.
Koncesja to jednostkowe (wydane konkretnemu podmiotowi na jego wniosek) zezwolenie władzy państwowej na
podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinach reglamentowanych przez państwo.
Przedsiębiorcy mają prawo tworzyć samorząd gospodarczy.
Przedsiębiorca podlega rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji,
określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.
Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie ochrony obiektów nie podlegających obowiązkowej
ochronie np. parkingi
Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć następujące dokumenty:
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1) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego;
2) oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób zarządzających
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest obowiązany:
1) powiadomić organ koncesyjny o podjęciu, zawieszeniu i trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności
gospodarczej;
2) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą:
a) pracowników ochrony, w tym umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,
b) organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w zakresie
dobowego wykorzystania stanu osobowego pracowników ochrony, ich wyposażenia i uzbrojenia oraz
użytych środków transportu wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej ochrony;
3) zachowywać formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz przechowywać
zawarte umowy i dotyczącą ich dokumentację;
4) przedstawić dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3, na żądanie organu uprawnionego do kontroli;
5) spełniać w sposób nieprzerwany warunki takie jakie były konieczne do wydania koncesji,
6) sprawować nadzór nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników ochrony;
7) weryfikować karalność pracowników ochrony,
8) wykaz pracowników ochrony,
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia:
1) oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu
zatrudniającego;
2) zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację
podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1;
3) wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed
dopuszczeniem go do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia. Legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawia się
wyłącznie pracownikowi ochrony, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Ubiory pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny posiadać oznaczenia różniące je w
sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na
podstawie odrębnych przepisów.
Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny w sposób widoczny
różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.
Pracownik ochrony nie może zakrywać twarzy w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do
spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób
i mienia.
Przedsiębiorca ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego w portach lotniczych jest obowiązany:
1) przedstawić informację o dotychczasowej działalności, w tym dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata oraz za
rok, w którym ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bezpieczeństwa;
2) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia co najmniej przez okres 5 lat;
3) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
4) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych pracowników spełniających wymagania określone w przepisach
z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla osób wykonujących zadania w zakresie kontroli bezpieczeństwa w ruchu
lotniczym;
5) przedstawić informację o planowanych szkoleniach osób, które będą wykonywać zadania w zakresie kontroli
bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, oraz przewidywanym terminie ich zakończenia;
6) przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w
ruchu lotniczym co najmniej przez 10% liczby pracowników niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tej
kontroli;
7) wskazać deklarowany termin, w którym zostaną zatrudnieni pracownicy spełniający wymagania dotyczące
osób dokonujących kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w liczbie niezbędnej do wykonywania zadań;
8) przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z
należnościami z tytułu zobowiązań publicznoprawnych;
9) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, o posiadaniu środków finansowych albo zdolności kredytowej w wysokości niezbędnej do realizacji
zadań w zakresie kosztów przygotowania pracowników do realizacji zadań;
10) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, że nie toczy się postępowanie w sprawie o cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
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11) udokumentować możliwość spełnienia warunków organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia
prawidłowego, niezakłóconego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w zakresie liczby
pracowników ochrony posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa oraz kwalifikacje, którzy mają
wykonywać te zadania;
12) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, o zdolności do samodzielnego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
13) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych
jest obowiązany wykonywać tę działalność samodzielnie, bez możliwości powierzania wykonywania czynności z
zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym podmiotom.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 3, podlega kontroli organu
koncesyjnego w zakresie:
1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3) stwarzania zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;
4) ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych innych osób.
2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia są uprawnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza
objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których, ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana,
w tym swobodnego wstępu na teren chronionych obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest
prowadzona ochrona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz
udostępnienia danych i przedmiotów mających związek z przedmiotem kontroli;
3) legitymowania pracowników ochrony w celu ustalenia lub potwierdzenia ich tożsamości.
3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wykonywanej
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wyznaczając termin do ich usunięcia.

35
Podmioty prawa gospodarczego
Przedsiębiorstwo
W znaczeniu podmiotowym to samodzielny podmiot stosunków prawnych.
W znaczeniu funkcjonalnym to trwałe trudnienie się działalnością zarobkową na własny rachunek.
W znaczeniu przedmiotowym to zorganizowany kompleks składników majątkowych i niemajątkowych, będących z
jednej strony materialną podstawą prowadzenia działalności zarobkowej, z drugiej zaś – samoistnym przedmiotem
stosunków prawnych z zakresu prawa cywilnego.
Kodeks cywilny definiuje przedsiębiorstwo : jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i
materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa)
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne
prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z
nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne
5) koncesje, licencje i zezwolenia
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne
8) tajemnice przedsiębiorstwa
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przedsiębiorstwo państwowe
posiada osobowość prawną, samodzielność, są samorządne i samofinansujące się
tworzą organy założycielskie, którymi są:
a) naczelne i centralne organy administracji państwowej
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b) banki państwowe
c) wojewodowie
Założyciel decyduje o łączeniu, podziale, likwidacji, dokonuje jego kontroli.
przedsiębiorstwa państwowe mogą być:
a) działające na zasadach ogólnych
b) użyteczności publicznej
organami przedsiębiorstwa są :
a) ogólne zebranie pracowników lub delegatów (przy liczbie powyżej 300 pracowników –delegaci)
b) rada pracownicza
c) dyrektor przedsiębiorstwa
Zebranie pracowników i rada pracownicza są organami samorządu pracowniczego.
Ogólne zabranie pracowników :
a) uchwala na wniosek dyrektora statut przedsiębiorstwa
b) podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku dla pracowników
c) dokonuje rocznej oceny pracy dyrektora
d) uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa
e) uchwala na wniosek rady pracowniczej statut samorządu załogi przedsiębiorstwa
Rada pracownicza przedsiębiorstwa reprezentuje samorząd załogi. Członkowie rady przez kadencję i 1 rok po
zakończeniu korzystają ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Kadencja trwa 2 lata.
Kompetencje rady są bardzo rozległe:
a) wydawanie opinii we wszystkich sprawach
b) zatwierdzanie bilansu
c) podejmowanie uchwał w sprawach inwestycji
d) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania funduszami finansowymi
e) wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych
f) uchwalanie na wniosek dyrektora regulaminu pracy
aktualnie trwa proces prywatyzacji
1. prywatyzacja pośrednia
Poprzez komercjalizację tj. przekształcanie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
Akt komercjalizacji powołuje zarząd spółki. Dalsza prywatyzacja następuje poprzez zbycie (sprzedaż) akcji. Akcje
te zbywane są w trybie a)oferty ogłoszonej publicznie b)przetargu publicznego c)rokowań podjętych na podstawie
publicznego zaproszenia.
Pracownikom przysługuje nieodpłatnie 15% akcji (także rolnikom i rybakom dostarczającym towar)
2. prywatyzacja bezpośrednia
Polega na rozdysponowaniu majątku przedsiębiorstwa przez a) sprzedaż przedsiębiorstwa b) wniesienie
przedsiębiorstwa do spółki c)oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
Ta prywatyzacja dotyczy przedsiębiorstw mniejszych (do 500 pracowników).
Spółka
Spółka jest umownym związkiem osób (wspólników) i ich kapitałów w celu prowadzenia zarobkowej działalności
gospodarczej.
Spółki można podzielić na :
1. spółki handlowe ( jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością,
akcyjna)
2. spółki cywilne
Inny podział praktyczny to:
1. spółki osobowe – opierają swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki (cywilna,
jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)
a) nie posiadają osobowości prawnej
b) posiadają zdolność sądową
c) za zobowiązania zaciągnięte przez te spółki odpowiadają jej wspólnicy
d) wspólnicy mają równe prawa w spółce.
Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa
rzeczowe, zaciągając zobowiązania, pozywać i być pozywana. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Ogół
praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa
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spółki tak stanowi albo za zgodą wszystkich pozostałych wspólników. W tej sytuacji występujący i wstępujący
wspólnik odpowiadają solidarnie za zobowiązania występującego wspólnika.
2. kapitałowe – odpowiadają wspólnicy tylko kapitałem, nie odpowiadają majątkiem osobistym
a) są osobami prawnymi
b) za swoje zobowiązania odpowiada sama spółka, zaś wspólnicy wolni są od tej odpowiedzialności
c) w toku działalności jej skład podlega swobodnym zmianom
d) pozycja wspólnika w spółce jest pochodną rozmiarów zaangażowanych w spółkę kapitału
Spółka jawna
Jest przedsiębiorstwem zarobkowym prowadzonym we wspólnym imieniu przez dwóch lub więcej wspólników,
odpowiadających solidarnie całym swoim majątkiem wraz ze spółką za jej długi. Zewnętrznym wyróżnikiem jest
nazwa jej przedsiębiorstwa, w której winny wystąpić nazwiska wspólników lub np. Warsztat M. Biały – spółka lub
Warsztat M. Biały i synowie.
Z tytułu udziału wspólnik ma prawo do : udziału w zysku, odsetek od udziałów, zwrotu wydatków poniesionych przy
załatwieniu spraw spółki.
Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Każdy
wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w
przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).
Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.
nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników
jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej to:
*każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłego
zarządu
*jeśli jednak inny wspólnik sprzeciwi się czynności to konieczna jest uchwała wspólników
*prowadzenie spraw spółki można powierzyć tylko jednemu lub kilku wspólnikom, wówczas pozostali są wyłączeni
od prowadzenia spraw spółki
*ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników, odwołania dokonać może każdy wspólnik
*w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności oraz w sprawach wymagających uchwały wspólników
wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników, w tym także wyłączonych od prowadzenia spraw spółki
*za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia
*prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane orzeczeniem sądowym
*umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach
*wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego,
nawet gdy spółka poniosła stratę
*wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi (np. być wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki)
rozwiązanie spółki powodują:
1. przyczyny przewidziane w umowie spółki
2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników
3. ogłoszenie upadłości spółki
4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
6. prawomocne orzeczenie sądu
jeżeli spółkę zawarto na czas nieokreślony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed
końcem roku obrotowego, każdy wspólnik może żądać z ważnych powodów rozwiązania spółki przez sąd
>Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z
pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, jednakże wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku
wspólnika dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jest to odpowiedzialność
subsydiarna spółki i wspólników
Spółka komandytowa
Charakteryzuje się tym, że za zobowiązania spółki wobec wierzycieli przynajmniej jeden ze wspólników zwany
komplementariuszem odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem osobistym i przynajmniej jeden zwany
komandytariuszem odpowiada w sposób ograniczony, czyli tylko do wysokości wkładu lub sumy komandytowej.
spółkę reprezentują komplementariusze, komandytariusze nie mają prawa ani obowiązku prowadzenia spraw
spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik
Spółka komandytowo-akcyjna
Umożliwia pozyskiwanie kapitału.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Posiada osobowość prawną. Możliwe dwie formy rejestracji spółki.
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1. umowa spółki w formie aktu notarialnego i rejestracja w formie wypełnienia właściwych formularzy
Krajowego Rejestru Sądowego
2. od 01.01.2012 tzw. szybka elektroniczna rejestracja (warunek umowa wg wzorca urzędowego – bez
udziału notariusza, konieczny bezpieczny elektroniczny podpis)
Organami władz spółki są:
1. zarząd
2. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (albo jedna i druga)
3. zgromadzenie wspólników
Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd ma prawo reprezentowania spółki. Członkiem może być
wspólnik jak i inna osoba. Każdy członek (o ile umowa nie precyzuje inaczej) ma prawo reprezentować spółkę. Do
reprezentowania przez składanie oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo
jednego z nich łącznie z prokurentem.
Rada nadzorcza – przynajmniej 3 członków powoływanych przez wspólników. Rada ma kompetencje: badanie
bilansu, badanie sprawozdania zarządu. Obowiązkowo powoływana, gdy wspólników jest więcej jak 25 lub, gdy
kapitał spółki przewyższa kwotę 500000zł.
Zgromadzenie jest najwyższym organem. Powinno zebrać się w ciągu 4 miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.
Spółka może być tworzona nie tylko dla celów gospodarczych, ale i każdego innego.
Kapitał założycielski musi wynosić co najmniej 5.000 zł. Zbycie udziałów lub udziału wymaga formy pisemnej z
notarialnie poświadczonymi podpisami. Czynności prawne między wspólnikami i spółką wymagają formy aktu
notarialnego.
Generalną zasadą jest, że za zobowiązania spółki odpowiada całym majątkiem spółka jako osoba prawna. Istnieje
jednak odpowiedzialność członków zarządu jako reprezentantów spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże
się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie (zobowiązania te przechodzą na
spadkobierców). Członkowie zarządu odpowiadają za jej długi nie ze względu na swe przymioty osobiste, lecz za
względu na pełnione funkcje zawodowe, przy czym ustawa (kodeks handlowy) wprowadza domniemanie, że
szkoda wierzyciela ma źródło w nienależytym pełnieniu obowiązków i doprowadzeniu do jej niewypłacalności (czyli
zachodzi związek przyczynowy miedzy szkodą a zachowaniem się członka zarządu).
Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za:
1. składanie fałszywych oświadczeń w zakresie udziałów pieniężnych, o podwyższeniu kapitału
2. bezczynność spółki np. nie dochodzenie roszczeń od swoich wierzycieli
3. naruszenie miernika staranności tzw. staranność sumiennego kupca (np. objęcie stanowiska bez
posiadanego wykształcenia lub wiadomości do jej prowadzenia)
4. wykonywanie przez członków zarządu uchwały zgromadzenia wspólników, która jest niezgodna z prawem
5. bezskuteczność egzekucji wobec spółki
Członek zarządu może uchylić się od odpowiedzialności gdy:
1. we właściwym czasie zgłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie układowe zapobiegające upadłości
2. przekroczenie czasu zgłoszenia wniosku o upadłość lub układ nie nastąpił z winy członka (np. długi pobyt
w szpitalu)
-jeżeli wykaże na podstawie ksiąg handlowych, że w czasie kiedy był członkiem zarządu był normalny stan
interesów
Spółka akcyjna – charakteryzuje się:
a) realizowaniem obojętnego celu, nie tylko gospodarczego
a) możliwością obejmowania znacznej ilości wspólników, których łączne wkłady mogą pozwolić na
b) działalność na wielką skalę
d) podziałem kapitału na akcje, które przez swą zbywalność i możliwą obecność na giełdzie, biorą udział
w grze kapitałowej. Akcje mogą być imienne na okaziciela, zwykłe i uprzywilejowane, gotówkowe i
aportowe, nieme uprzywilejowane w zakresie dywidendy (ale nie dające prawa głosu)
- może tworzyć nawet jedna osoba
- minimalna wysokość kapitału założycielskiego 100.000 zł
- zarząd ma duże uprawnienia w zakresie podwyższania kapitału zakładowego
>powołanie rady nadzorczej jest obowiązkowe
>odpowiedzialność członków zarządu jest podobna do odpowiedzialności członków zarządu w sp. z o.o.
Porównanie najważniejszych cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
minimalny kapitał zakładowy – 5.000 zł
minimalny kapitał zakładowy – 100.000 zł
Umowa spółki w formie aktu notarialnego
statut spółki w formie aktu notarialnego
wspólnicy
akcjonariusze
-udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej
akcje zawsze są o równej wartości nie niższej od 1 zł
-wspólnik może mieć jeden udział bądź więcej co
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winno być w umowie spółki
-wartość udziału nie może być niższa od 500 zł
Udziały są przypisane do danego wspólnika
organy spółki:
a) zgromadzenie wspólników
b) zarząd
c) komisja rewizyjna, jeśli kapitał zakładowy jest
wyższy niż 500.000 zł albo liczba wspólników
przekracza 25
rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań
o wartości przekraczającej dwukrotność wysokości
kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników
(chyba, że zawiera to umowa spółki)
Zawarcie umowy z przekroczeniem powyższego jest
umową nieważną
z ważnych przyczyn w drodze sądowej można
wyłączyć wspólnika wbrew jego woli (musi wówczas
nastąpić jego spłacenie)

akcje mogą być imienne lub na okaziciela
organy spółki:
a) walne zgromadzenie
b) rada nadzorcza
c) zarząd

nie ma takich ograniczeń

nie można wyłączyć wspólnika
w pewnych sytuacjach można zmusić akcjonariuszy
posiadających mniej jak 5% akcji do przymusowej
sprzedaży na rzecz wspólników innych

Spółka partnerska
Tworzona przez przedstawicieli wolnych zawodów. Jest to spółka osobowa nie posiadająca osobowości prawnej.
Jej istotną cechą jest wyłącznie odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z
wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów i osoby, które nie podlegają jego
kierownictwu przy świadczeniu przez spółkę usług w zakresie jej działalności. Wspólnik odpowiada za
zobowiązania spółki np. zakup wyposażenia na kredyt.
spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, również prawa rzeczowe
spółka może zaciągać zobowiązania
wspólnicy płacą podatek od dochodów jak osoby fizyczne
każdy partner może reprezentować spółkę samodzielnie, a pozbawienie go tego prawa może nastąpić z ważnych
powodów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów
firmę spółki można oznaczyć różnie, ale zawsze powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera i
dodatkowe oznaczenie „i partner” lub „i partnerzy”, oznaczenie spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu
wykonywanego w spółce
umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
duża spółka może być zarządzana przez zarząd wybrany spośród partnerów; partnerzy nie wybrani stanowią
wówczas quasi radę nadzorczą
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za zobowiązania odpowiada całym majątkiem firmy oraz
majątkiem osobistym.
Spółka cywilna tylko w znaczeniu techniczno – prawnym może być uważana za podmiot praw i obowiązków. W
rzeczywistości podmiotami są osoby fizyczne lub prawne (wspólnicy).Zasadą jest osobista i solidarna
odpowiedzialność wspólników majątkiem spółki i całym majątkiem osobistym.
 przepisy regulujące spółkę cywilna znajdują się w kodeksie cywilnym
 należy do spółek osobowych
 wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania
>Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej. Zdolność prawną posiadają wspólnicy.
Spółdzielnia
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, która w interesie swoich członków
prowadzi wspólną działalność gospodarczą oraz dla swoich członków i ich środowiska, działalność społeczną.
Podstawę działalności gospodarczej stanowi grupowa własność mienia.
Spółdzielnię może założyć co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne.
Organami spółdzielni są:
1. walne zgromadzenie
2. rada nadzorcza
3. zarząd
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i ma kompetencje:
a) określanie kierunków rozwoju
b) rozpatrywanie sprawozdań rady
c) zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych
d) podział nadwyżki finansowej i pokrycie strat
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e) zaciąganie wysokich zobowiązań
f) zbycie nieruchomości
g) uchwalanie zmian w statucie
h) wybór członków rady nadzorczej
Każdy członek ma jeden głos bez względu na wysokość udziałów.
Rada nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność zarządu spółdzielni. W skład rady wchodzi co najmniej 3
członków.
Zarząd spółdzielni kieruje bieżącą działalnością. Oświadczenie woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie
zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy oświadczenie woli składają
również dwaj pełnomocnicy.
Do nabycia osobowości prawnej przez spółdzielnię niezbędne jest wpisanie jej do rejestru spółdzielni.
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zarejestrowane
2. zwykłe
Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiar, dochodów z majątku stowarzyszenia.
Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą i wtedy występują jako przedsiębiorcy.
Przepisom ustawy o stowarzyszeniach nie podlegają:
a) organizacje społeczne nie zarejestrowane jako stowarzyszenia
b) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
c) organizacje religijne
d) partie polityczne
Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Założyć mogą 3 osoby, środki na działalność
wyłącznie ze składek.
Fundacja
Fundacja jest to osoba prawna powołana do życia dla osiągnięcia określonych celów społecznie lub gospodarczo
użytecznych. Istotnym elementem jest majątek, który z woli fundatora (założyciela fundacji) zostaje przeznaczony
na określony cel. Majątku tego fundator w przyszłości nie może wycofać ani nim dysponować. Może on być
powiększony poprzez darowizny, zapisy testamentowe, zyski z prowadzonej działalności gospodarczej, lokaty
kapitałowe. Fundację może ustanowić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.
Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, przez
samą fundację lub udział w spółce. Działalność gospodarczą fundacji nadzoruje sąd.
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Pojęcie firmy
Firma w prawie handlowym to nazwa, pod którą kupiec rejestrowy, czyli spółka jawna, z ograniczoną
odpowiedzialnością, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska lub akcyjna prowadzi zorganizowaną
działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo). Firma służy w obrocie gospodarczym do wyróżnienia kupca
rejestrowego. Firma podlega wpisowi do rejestru handlowego, prowadzonego przez sądy rejonowe, które
nadzorują przestrzeganie przepisów o firmie. Kodeks handlowy określa szczegółowo wymagania wobec firm
poszczególnych przedsiębiorców.
Podstawowe zasady to:
zasada prawdziwości – firma musi zawierać minimum informacji o przedsiębiorcy i przedsiębiorstwie
zasada wyłączności – nowa firma musi odróżniać się od innych zgłoszonych lub wpisanych do rejestru okręgu
danego sądu rejonowego
zasada jedności – przedsiębiorca może mieć jedną firmę.
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenie do firmy pseudonimu lub określeń
wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie
obranych.
Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić
dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.
Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego
działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego
skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych
szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.
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Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza CEIDG-1, który równocześnie służy do:
1. wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
2. zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
4. zgłoszeniem (zmianą) płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej
Rodzaj działalności
Samodzielna
(indywidualna)

-

-

Spółka cywilna

-

Spółka jawna

-

Zalety
łatwość założenia i proste procedury
prowadzenia (można zarejestrować
elektronicznie)
możliwy (z wyjątkami) wybór formy
opodatkowania,
możliwe niskie koszty rozliczania się z
urzędem skarbowym i ZUS (wybrane
formy z uwagi na prostotę w pełni
można wykonywać bez potrzeby
korzystania z tzw. sił fachowych),
pełna swoboda w podejmowaniu
decyzji
zysk do wyłącznej dyspozycji,
prosta rejestracja (indywidualnie
działalność rejestruje każdy wspólnik),
umowa spółki nie wymaga formy aktu
notarialnego,
możliwy (z wyjątkami) wybór formy
opodatkowania,
możliwe niskie koszty rozliczania się z
urzędem skarbowym i ZUS (wybrane
formy z uwagi na prostotę w pełni
można wykonywać bez potrzeby
korzystania z tzw. sił fachowych),
możliwy podział zadań i obowiązków
wspólników,
straty obciążają wszystkich
wspólników,
bardzo dobra forma dla wspólnej
działalności rodzinnej,
możliwość złączenia pomysłów i
zasobów kilku osób,
zaangażowanie wszystkich
wspólników w sprawy spółki,
brak regulacji co wysokości
minimalnego wkładu
łatwa sprawdzalność danych spółki
prze kontrahentów a tym samym budzi
większe zaufanie,
pełna regulacja o organizacji w
kodeksie spółek handlowych
możliwe niskie koszty rozliczania się z
urzędem skarbowym i ZUS (wybrane
formy z uwagi na prostotę w pełni
można wykonywać bez potrzeby
korzystania z tzw. sił fachowych), jeśli
spółka prowadzi tylko książkę
przychodów i rozchodów lub rozlicza
się ryczałtem ( nie musi też co roku

-

-

-

-

-

-

-

Wady
trudność, czy wręcz niemożność działania
w większym rozmiarze, prowadzenia
niektórych typów przedsiębiorstw,
popełnianie błędów wynikających z
niemożliwości poznania przepisów
prawnych, podatkowych, ZUS-u,

osobista odpowiedzialność wspólników za
zobowiązania,
możliwość konfliktu między wspólnikami,
niezbyt czytelny system rejestracji spółki a
tym samym ograniczona możliwość
sprawdzania przez kontrahentów (obawa
przed ryzykiem niewypłacalności),
zmiany w spółce możliwe poza wiedzą
kontrahentów,
konieczność zachowania ostrożności przy
zawieraniu umów z taką spółką (wręcz
obowiązek żądania okazania aktualnej
umowy spółki, NIP, REGON)
wspólnik jest płatnikiem składek na własne
ubezpieczenie w ZUS, natomiast spółka
pełni funkcję płatnika składek wyłącznie za
osoby świadczące w niej prace
(pracowników, zleceniobiorców)

wysokie koszty rejestracji w KRS,
w przypadku prowadzenia księgi
handlowej obowiązek składania
sprawozdań finansowych, ale też korzyść
w zaufaniu kontrahentów
wszystkie dane wspólników są znane i
musza być aktualne
pełna, solidarna choć subsydiarna
odpowiedzialność wspólników za
zobowiązania spółki,
konieczna dobra znajomość przepisów
prawnych szczególnie podatkowych, ZUS,
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-

-

Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

-

składać sprawozdania do KRS)
możliwy podział zadań i obowiązków
wspólników,
umowa spółki nie musi być
sporządzona notarialnie (jest jedynie
wymóg na piśmie)
nazwa (firma) spółki podlega ochronie
prawnej,
brak regulacji co do wysokości
minimalnego wkładu,
ograniczona odpowiedzialność
wspólników,
osobowość prawna,
możliwość zaangażowania znacznego
kapitału,
możliwość prowadzenia dużych
przedsiębiorstw,
firma pod ochroną prawa,
wkład minimalny tylko 5000 zł

-

-

koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru
handlowego i jego ogłoszenia (można
umowę spółki przyjąć z rozporządzenia i
zarejestrować elektronicznie)
wymóg prowadzenia pełnej księgowości,
podwójne opodatkowanie dochodów
(najpierw sam spółka płaci podatek
dochodowy a potem podatek jest
pobierany od dywidendy)

Zapamiętaj:
 wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej wymaga dokładnej analizy opłacalności
Forma
Minusy
Plusy
opodatkowania
Podatek wg skali  przychody z działalności gospodarczej  dochód ustalany jest w wysokości
podatkowej
łączy się z przychodami z innych źródeł,
faktycznej przez obniżanie przychodu o
co może spowodować przekroczenie
koszty
pierwszego progu podatkowego (85.528 zł  możliwa jest w tej sytuacji strata i prawo
dochodu) i obowiązek zapłaty podatku w
pomniejszania dochodów o stratę w latach
wysokości 32% od nadwyżki
następnych (od uzyskanego dochodu)
 obowiązek
prowadzenia
pełnej  możliwość
rozliczania
się
ze
dokumentacji finansowej
współmałżonkiem
(także
dla
osób
 wymagana jest znajomość przepisów
samotnie wychowujących dzieci)
prawa podatkowego
 prawo odliczania w rozliczeniu rocznym
ulg (np. na dzieci, inwalidzkich itp.)
Podatek liniowy
 wyłączona
możliwość
wspólnego  stała stawka może być korzystna dla osób
rozliczania się z małżonkiem (także osób
osiągające
dochody
przekraczające
samotnie wychowujących dzieci)
pierwszy próg podatkowy
 ograniczona możliwość korzystania z ulg  dochody te nie łączy się z dochodami z
podatkowych
innych
źródeł,
co
pozwala
na
wykorzystanie ulg podatkowych przez
odliczenie z dochodów z tych innych
źródeł
Ryczałt
 brak
możliwości
wspólnego  uproszczony
sposób
prowadzenia
ewidencjonowany
opodatkowania się z małżonkiem (także
ewidencji podatkowej
osób samotnie wychowujących dzieci)
 stawki ryczałtu są niższe od podatku wg
 podatek oblicza się od przychodu bez
skali (podatku liniowego)
pomniejszania o koszty (wyjątek koszty
ZUS), co jest korzystne w przypadku
działalności gospodarczej o niskich
ponoszonych kosztach
 Z opodatkowania w formie ryczałtu w roku
2014 nie mogą skorzystać podatnicy,
których przychody w roku 2013 przekroczą
633250 zł.
Karta podatkowa  brak
możliwości
wspólnego  brak
obowiązku
prowadzenia
opodatkowania się z małżonkiem (także
dokumentacji podatkowej
osób samotnie wychowujących dzieci)
 znana wysokość podatku daje możliwość
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brak możliwości odliczeń podatkowych (z
wyjątkiem składki na ubezpieczenie
zdrowotne)

oceny opłacalności – możliwość rezygnacji
z tej formy w ciągu 14 dni od doręczenia
decyzji urzędu skarbowego o wysokości
podatku
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Zagadnienia prawne dotyczące ochrony osób i mienia

38
Niniejsze opracowanie jest tylko punktem wyjścia do wykładów i ma celu uaktywnić słuchaczy (pracowników ochrony) do rzetelnego i
aktywnego udziału w zajęciach „dla swojego dobra”.

Obecne definicje
Duże zmiany w Ustawie o ochronie osób i mienia dokonane zostały z dniem 05 czerwca 2013 ustawą o środkach
przymusu bezpośredniego oraz drugą ustawą tzw. deregulacyjną, której przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 r.
Zgodnie z zasadami wykładni prawniczej rozporządzenia mogą ograniczyć uprawnienia lub nałożyć inne
dodatkowe obowiązki na firmy ochroniarskie i pracowników ochrony. Uprawnienia pracowników ochrony nie mogą
być zwiększone poza uprawnienia wynikające z treści ustaw.
Ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej;
Ochrona mienia – ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a
także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób
nieuprawnionych na teren chroniony;
Z orzecznictwa sądowego:

Ustawowa definicja ochrony sprowadza się do działań wyłącznie prewencyjnych przy wykonywaniu zadań w granicach chronionych
obiektów, do działania w celu zapobiegania, przeciwdziałania, niedopuszczania. Aktywne działania pracowników ochrony np. ujęcie osób
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia czy chronionego mienia ma na celu niezwłoczne oddanie tych osób Policji.
Środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221 ze zm.) np. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, kajdanki, pałki obronne
wielofunkcyjne mogły być zastosowane wyłącznie w odpowiedzi na zagrożenie dóbr powierzonych ochronie bądź w celu bezpośredniego
ataku na pracownika ochrony.

Przedsiębiorca, który uzyska koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uczestniczy w
realizacji zadań państwa w zakresie zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego. Zatem właściwy organ współdziałający jest
zobowiązany w oparciu o uzyskane informacje przeprowadzić analizę dawania rękojmi wykonywania tych zadań przez podmiot ubiegający
się o koncesję.

1. Kwestia doboru osób do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób, mienia i detektywistycznych, ma
podstawowe znaczenie w wykonywaniu tego rodzaju koncesjonowanej działalności gospodarczej. Sprawcy przestępstw umyślnych,
zwłaszcza przeciwko osobie lub mieniu nie mogą być brani pod uwagę przy doborze osób stojących na straży przestrzegania prawa.
2. Forma zatrudnienia (umowa zlecenia) nie ma żadnego znaczenia dla oceny skutków prawnych związanych z rażącym naruszeniem
warunków koncesji
 Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uczestniczy de
facto w realizacji zadań państwa w zakresie zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego. Kwalifikacje niezbędne w tym względzie
obejmują nie tylko możność fizycznego wykonywania oraz organizacji tego typu działalności przez przedsiębiorcę, ale również jego
wiarygodność. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia związane są ze szczególnymi uprawnieniami podmiotu legitymującego się
koncesją wydaną przez Ministra SWiA, na którym ciąży odpowiedzialność za stan porządku publicznego. Nie może zatem ulegać
wątpliwości, że przy takim charakterze koncesji oraz odpowiedzialności organu jej udzielającego, organ ten może cofnąć koncesję
podmiotowi, który zatrudniając osoby karane doprowadził do podważenia swojej wiarygodności. Wiarygodność przedsiębiorcy
prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia oznacza m.in. przekonanie o
posługiwaniu przezeń przy wykonywaniu tych usług pracownikami o jednoznacznie nienagannej proweniencji.

39
Pracownik ochrony - osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony
albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na
rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia;
Z orzecznictwa sądowego:
Wszystkie osoby wykonujące obowiązki pracownika ochrony, bez względu na formalny rodzaj zatrudnienia, należy uznać za pracowników (w
rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia). Wykonując swoje obowiązku służbowe, nie reprezentują oni siebie, lecz
pracodawcę. Występują tu też wyraźne cechy zależności od pracodawcy i stosunek podporządkowania i pełnienie pracy w oznaczonym miejscu
i czasie. Zakres powierzonych obowiązków tym osobom jest jednocześnie określony jako "pracownika ochrony", "ochrony danego obiektu",
"wykonywanie zadań polegających na ochronie obiektów i mienia (...)" itp. Skoro w koncesji był zawarty warunek niezatrudniania osób karanych
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za przestępstwa umyślne, to do podmiotu koncesjonowanego należy dóbr skutecznych środków sprawdzania niekaralności (np. przez żądanie
od osoby przyjmowanej do pracy dostarczenie karty "Zapytanie o karalności" itp.)
...........
1. Zawód pracownika ochrony jest zawodem podlegającym reglamentacji administracyjnej, który mogą pełnić osoby o określonych wymogach,
jednym z nich jest niekaralność za przestępstwa umyślne.
2. Warunek niekaralności za przestępstwo umyślne dotyczy każdego rodzaju przestępstwa popełnionego z winy umyślnej
.............
Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, uczestniczy de facto
w realizacji zadań państwa w zakresie zapewnienia ładu i bezpieczeństwa publicznego. Kwalifikacje niezbędne w tym względzie obejmują nie
tylko możność fizycznego wykonywania oraz organizacji tego typu działalności przez przedsiębiorcę, ale również jego wiarygodność. Usługi w
zakresie ochrony osób i mienia związane są ze szczególnymi uprawnieniami podmiotu legitymującego się koncesją wydaną przez Ministra
SWiA, na którym ciąży odpowiedzialność za stan porządku publicznego. Nie może zatem ulegać wątpliwości, że przy takim charakterze
koncesji oraz odpowiedzialności organu jej udzielającego, organ ten może cofnąć koncesję podmiotowi, który zatrudniając osoby karane
doprowadził do podważenia swojej wiarygodności. Wiarygodność przedsiębiorcy prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w
zakresie usług ochrony osób i mienia oznacza m.in. przekonanie o posługiwaniu przezeń przy wykonywaniu tych usług pracownikami o
jednoznacznie nienagannej prowiniencji.

Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w systemie
teleinformatycznym prowadzi Komendant Główny Policji, zaś dane wprowadzają komendanci wojewódzcy Policji
ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Wniosek o wpis składa sam zainteresowany i po otrzymaniu
zaświadczenia przedkłada je pracodawcy.
Warunki wpisu:
1. obywatelstwo polskie (także obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, tj. Norwegii, Lichtensteinu, Islandii.)
2. ukończone 21 lat,
3. ukończone co najmniej gimnazjum,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych (wnioskodawca składa pisemne oświadczenie do wniosku o
wpis),
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej
postępowanie karne o takie przestępstwo (wnioskodawca składa pisemne oświadczenie do wniosku o wpis
o nie istnieniu powyższych okoliczności),
Oświadczenie – tak należy wnioskować zastąpi dostarczanie zaświadczenia o niekaralności)
6. posiada nienaganną opinię (opiniowanie nie rzadziej jak raz na 3 lata, opinia Policji wydawana jest w
formie postanowienia na które służy zażalenie),
7. posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego oraz do wniosku o badanie lekarskie pracownik załącza
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą
niepełnosprawną).
Badanie przeprowadza się ze skierowania pracodawcy (zleceniodawcy).
Osoba niepełnosprawna nie może być kwalifikowanym pracownikiem ochrony.
W przypadku choroby pracownika trwającej dłużej jak 6 miesięcy dotychczasowe orzeczenie lekarskie traci
ważność.
Orzeczenia lekarskie traktuje się jak orzeczenia lekarza medycyny pracy (art. 229 § 4 kodeksu pracy
„Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.
Badania lekarskie opłaca pracodawca (dotyczy tylko sytuacji, gdy jest umowa o pracę) z wyjątkiem badań
o staranie się o wpis. Badania przeprowadza się: a) przy staraniu się o wpis b) mija termin ważności
zdolności
c) nie rzadziej jak co 3 lata
d) skierowania na badania na wniosek pracodawcy lub
komendanta wojewódzkiego Policji – w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej do
wykonywania zadań e) po okresie dłuższym jak 6 miesięcy choroby
8. posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony,
technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z zawodem pracownika ochrony.
Zmiany przepisów nakładają obowiązek przejścia szkolenia lub kursu nie rzadziej jak raz na 5 lat.
Z orzecznictwa sądowego:
1. Opinia nie ma być zbiorem opinii z różnych sfer życia opiniowanego, lecz ma być efektem oceny zebranych faktów w oparciu o ustawowe
kryterium, którym jest "nienaganność".
2. Skoro podstawowym zadaniem pracownika ochrony jest obowiązek ochrony powierzonego mu mienia przed działaniami osób naruszających
prawo - to na nienaganną opinię nie zasługuje ten, kto sam takich czynów się dopuszcza.
....
1.Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem opinii powinno zmierzać do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, poprzez wyczerpujące
zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego. Należy jednak zaznaczyć, iż przepisy prawa nie definiują zwrotu "nienagannej opinii", ani
nie określają kryteriów, jakimi kierować ma się organ opiniujący osobę ubiegającą się o wydanie licencji pracownika ochrony, czy też
posiadającą już licencję. Mając na uwadze specyfikę wykonywanej pracy związanej z koniecznością zagwarantowania zaufania publicznego,
jak i przysługujące pracownikowi ochrony uprawnienia stosowania środków ochrony fizycznej osób i mienia (art. 36-38 ustawy o ochronie osób i
mienia), przy ocenie pracownika wydaje się zasadnym wzięcie pod uwagę rozmaitych czynników i uwzględnienie wszelkich wydarzeń z
udziałem
osoby
opiniowanej
w
zakresie
życia
w
lokalnej
społeczności.
2. Zakup substancji psychotropowych poza apteką lub punktem aptecznym powoduje kontakt ze środowiskiem przestępczym i podważa
zaufanie do osoby dokonującej takiego zakupu, zaś w sytuacji gdy osoba dokonująca zakupu amfetaminy pełni odpowiedzialną społecznie
funkcję, pozbawia ją tego zaufania, co stanowi wystarczająca przesłankę dla wydania opinii negatywnej.
.....
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Przesłanki braku skazania prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne oraz posiadania nienagannej opinii wydanej przez
komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania posiadającego licencję mają charakter samoistny i
niezależny od siebie.

Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa
umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;
2) nie spełnia warunków :
a) utracił obywatelstwo polskie lub kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii państwa EFTA,
b) utracił zdolność do czynności prawnych,
c) został skazany za przestępstwo umyślne lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne,
d) nie otrzymał zdolności lekarskiej do wykonywania zadań pracownika ochrony,
e) nie posiada aktualnego świadectwa (zaświadczenia) o przygotowaniu teoretycznym i praktycznym
f) nie powiadomi komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych objetych wpisem na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony w terminie 14 dni,
3) wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 §
2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829).
Art. 70. § 2. ..., kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu
alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w
tym stanie czynności zawodowe lub służbowe.
Podlega karze aresztu lub grzywny
Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
Skreślenie z listy następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Decyzja administracyjna podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Kierownik jednostki wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pracownikowi wpisanemu
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (także pracownikom zabezpieczenia technicznego) przed
dopuszczeniem do pracy:
Legitymacja zawiera:
a) Indywidualny numer zgodny z ewidencją legitymacji,
b) Aktualne zdjęcia pracownika,
c) Imię i nazwisko pracownika,
d) Nazwę, adres i numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę
e) Pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących posiadaczowi,
f) Datę i miejsce wydania, imię i nazwisko , pieczęć, podpis kierownika jednostki.
W trakcie zadań Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest obowiązany:
1) posiadać przy sobie legitymację oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki
sposób aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony,
numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia – uprawnienia
pracownika ochrony
2) wykonywać polecenia osób działających w imieniu instytucji państwowych lub samorządowych wydane na
podstawie przepisów prawa.
Pracownik ochrony jest zwolniony z obowiązku okazywania legitymacji, o którym mowa w przypadku gdy osoba,
wobec której wykonuje czynności, swoim zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu pracownika
ochrony lub innych osób albo dobrom powierzonym ochronie.
Pracownikiem ochrony, co do którego nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, może być osoba pełnoletnia, nie
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
Pracownik ochrony nie może zakrywać twarzy w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji.
Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia są uprawnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność
gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których, ta działalność jest wykonywana lub
powinna być wykonywana, w tym swobodnego wstępu na teren chronionych obszarów i obiektów, a także
innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz
udostępnienia danych i przedmiotów mających związek z przedmiotem kontroli;
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3) legitymowania pracowników ochrony w celu ustalenia lub potwierdzenia ich tożsamości.
Powyższe uprawnienia są szersze – na mocy nowych przepisów kontrolujący funkcjonariusze Policji nie muszą już
powiadamiać o rozpoczęciu kontroli pracodawcę.
Dodano do przepisów karnych: "Art. 50b. Kto osobie upoważnionej do przeprowadzania kontroli działalności
gospodarczej wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności
służbowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.";
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Przedsiębiorca podlega kontroli organu koncesyjnego w zakresie:
1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3) stwarzania zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;
4) ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych innych osób.
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ma zwiększony zakres obowiązków – co skutkuje bezpośrednią
odpowiedzialnością i w efekcie zwiększeniem nadzoru nad pracownikami ochrony:
 Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej pracowników ochrony, w tym umowy o
pracę i umowy cywilnoprawne,
 Organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w zakresie dobowego
wykorzystania stanu osobowego pracowników ochrony, ich wyposażenia i uzbrojenia oraz użytych środków
transportu wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej ochrony,
 Obowiązek zachowania formy pisemnej umów w zakresie prowadzonej działalności,
 Obowiązek przedstawienia dokumentacji na żądanie organu uprawnionego do kontroli,
 Obowiązek sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez pracowników ochrony,
 Obowiązek weryfikacji karalności pracowników ochrony,
 Obowiązek oznaczenia pracowników ochrony w sposób jednolity umożliwiającą ich identyfikację oraz
identyfikację pracodawcy,
 Obowiązek wystawienia legitymacji przed dopuszczeniem pracownika do zadań,
 Obowiązek egzekwowania nie zakrywania twarzy przez pracowników,
 Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochrona osób i
mienia,
 Obowiązek niedopuszczenia do zadań kwalifikowanego pracownika ochrony z momentem skreślenia
pracownika z wykazu.
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Uprawnienia pracowników ochrony
Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności bezpośredniej
ochrony fizycznej, przez:
1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty
wartościowe lub niebezpieczne;
3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;
4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
5) pracowników ochrony mających prawo do użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz
użycia i wykorzystania broni palnej;
6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających
obowiązkowej ochronie.
Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona do:
1) opracowywania planu ochrony;
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.
Uprawnienia są zróżnicowane i wynikają z :
1. pełnienia ochrony przez pracowników ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
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2. pełnienia ochrony w granicach obszarów i obiektów przez kwalifikowanych pracowników ochrony oraz
poza granicami przez kwalifikowanych pracowników ochrony
3. uprawnienia związane z ochroną imprezy masowej
Uprawnienia pracownika ochrony nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
Nie może:
1. wykonywać bezpośredniej ochrony fizycznej jako członek specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych
2. konwojować
3. wykonywać ochronę osób
4. wykonywać zadania na obszarach i obiektach podlegających obowiązkowej ochronie
5. być członkiem służby porządkowej na imprezach masowych
W granicach chronionych obiektów (nie podlegających obowiązkowej ochronie) ma prawo do:
1. ustalania uprawnień osób do przebywania na obszarach lub obiektach
2. wezwania do opuszczenia obiektu
3. ujęcia osoby stwarzającej w oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania Policji.
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Środki przymusu bezpośredniego, użycie lub wykorzystanie broni palnej
Kilka uwag do ogólnych zasad stosowania przymusu bezpośredniego:
1. Pracownik ochrony winien zachowywać się biernie – nie wolno prowokować, ani też
nadużywać swojego stanowiska
2. Ustawodawca nie zezwolił na przeszukiwania bagażu, odzieży, osób znajdujących się
nawet na terenie podlegających obowiązkowej ochronie.
3. Mimo uprawnień ustawowych w zakresie prawa do stosowania środków przymusu
bezpośredniego zawsze pamiętaj o zasadach określonych w art. 25 kodeksu karnego
(obrona konieczna) oraz art.26 kodeksu karnego (stan wyższej konieczności), albowiem
niezwykle „cienka jest linia” do stwierdzenia przekroczenia uprawnień ustawowych
4. W żadnym przypadku pracownik ochrony nie może użyć środków przymusu
bezpośredniego w przypadkach, gdy osoba nie reaguje na wezwanie do opuszczenia
obiektu ale zachowuje się biernie (np. znane sceny z mediów protestów biernych)
5. W stosunku do pracownika nie wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
stosujemy ustawę w ograniczonym zakresie (niekaralność za przestępstwa umyślne), ale –
uwaga – stosujemy odpowiedzialność karną z art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia
6. Pracownik nie wpisany (skreślony) na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nie ma
prawa do stosowania środków przymusu bezpośredniego – jego nie dotyczy ta ustawa,
generalnie ma takie sama prawa jak zwykły obywatel ( np. ujęcie na gorącym uczynku,
obrona konieczna czy stan wyższej konieczności)
7. Najpierw pomyśl a potem działaj.

Uprawnienia pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanego pracownika ochrony w granicach obszarów i
obiektów :
1.Ustalania uprawnień osób do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych oraz ich legitymowania, w
celu ustalenia tożsamości.
Prac. ochrony ma obowiązek na żądanie osoby sprawdzanej podać swoje imię i nazwisko, okazać legitymację w
taki sposób, aby osoba wobec której podejmowana jest czynność, miała możliwość odczytania i zanotowania
danych.
Tożsamość ustala się na podstawie:
1. dowodu osobistego
2. tymczasowego dowodu osobistego
3. tymczasowego zaświadczenia tożsamości
4. dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca
5. paszportu
6. innych dokumentów zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania (prawo jazdy, książeczka wojskowa,
legitymacja służbowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
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Przed czynnością legitymowania prac. Ochrony jest obowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz okazać
legitymację w taki sposób, aby osoba wobec której podejmowana jest czynność, miała możliwość odczytania i
zanotowania danych.
Z każdej czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę zawierającą dane personalne osoby
legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numer i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny
legitymowania.
2.Wezwania osób do opuszczania obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania
na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo w przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku.
Przed przystąpieniem prac. Ochrony jest obowiązany użyć zwrotu „OCHRONA” oraz podać swoje imię i nazwisko.
Dwie sytuacje: zakłócenie porządku i brak uprawnień do przebywania na obiekcie lub obszarze.
Może być jednak tak, że osoba odmawia okazania dokumentów. Należy wezwać do opuszczenia terenu. W
przypadku odmowy wezwać Policję, sporządzić notatkę o okolicznościach tego wezwania. Odmowa opuszczenia
może być przestępstwem z art.193 kk.
Uwaga: Ustawa nie przyznaje prac. ochrony prawa do usunięcia siłą, nie może też ująć tej osoby jeżeli osoba ta
nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia.
3.Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz
chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
Z tego prawa należy korzystać z rozsądkiem i umiarem. Należy obiektywnie ocenić zagrożenie. W każdym
przypadku przed ujęciem prac. ochrony ma obowiązek użyć zwrotu „OCHRONA” oraz wezwać daną osobę do
zachowania zgodnego z prawem.
W przypadku, gdy wezwana osoba nie reaguje, prac. ochrony:
1. uniemożliwia oddalenie się tej osoby ze wskazanego miejsca
2. informuję osobę o ujęciu i jego przyczynach
3. uprzedza o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń
4. legitymuje osobę ujętą w celu ustalenia jej tożsamości
5. powiadamia Policje i przekazuje osobę ujętą
Przy ujęciu prac. ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego, jeżeli ta osoba stwarza zagrożenie.
Z każdego przypadku sporządza się notatkę.
4.stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadku a) zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub b)
odparcia ataku na pracownika ochrony

Pracownik ochrony na podstawie art. 36 ustawy może stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

siły fizycznej w postaci technik transportowych, obrony, obezwładnienia,
kajdanek zakładanych na ręce z tyłu
pałki służbowej
psa służbowego
chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych substancji obezwładniających
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 w granicach chronionych obiektów i obszarów:
1) w przypadkach odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub
wolność uprawnionego lub innej osoby;
2) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego
obszary, obiekty lub urządzenia;
3) przeciwdziałania niszczeniu mienia;
4) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5) pokonania czynnego oporu
 poza granicami obiektów i obszarów chronionych
1) w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia

Ustawodawca definiuje pojęcia:


użyciu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie środka przymusu
bezpośredniego wobec osoby;
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5)


wykorzystaniu środka przymusu bezpośredniego - należy przez to rozumieć zastosowanie środka
przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu zatrzymania, zablokowania
lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody;

użycia lub wykorzystania broni palnej:
w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach konieczności odparcia bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym
bezpośrednio do takiego zamachu,
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub
innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu,
d) konieczność przeciwstawienia się osobie :



1) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału
wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu,
zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
2) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej
posiadania;
3) zaalarmowania lub wezwania pomocy;
4) oddania strzału ostrzegawczego;
poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach zapewnienia :
1. bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
2. zaalarmowania lub wezwania pomocy;
3. oddania strzału ostrzegawczego

Ustawodawca w zakresie broni palnej używa dwóch pojęć:
a) użycie broni palnej – należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem
amunicji penetracyjnej,
b) wykorzystaniu broni palnej - należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji
penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku niestwarzającym
zagrożenia dla osoby.
Uwaga: wymieniając środki przymusu bezpośredniego nie wymieniaj broni palnej jako środek przymusu
bezpośredniego.
Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej ściśle określił ustawodawca – ich
nieprzestrzeganie lub przekroczenie musi wywołać odpowiedzialność pracownika ochrony.
Uprawniony do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, może użyć środka
przymusu bezpośredniego lub broni palnej lub wykorzystać wyłącznie w zakresie realizacji zadań ustawowych
podmiotu, w którym pełni służbę albo w którym jest zatrudniony.
Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów
tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak
najmniejszej dolegliwości.
Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu
bezpośredniego:
1) okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub
2) nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.
Środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający
możliwie najmniejszą szkodę.
Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich
użycia lub wykorzystania został osiągnięty.
Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej ostrożności,
uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.
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Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną rozwagą i
traktować jej użycie jako środek ostateczny.
W przypadku gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, uprawniony może użyć jednocześnie więcej niż jednego
środka przymusu bezpośredniego lub wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden taki środek.
Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej
niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie
uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec osoby, jest niewystarczające lub niemożliwe,
uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
Użycie środka przymusu bezpośredniego następuje z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec
której ma być użyty.
W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej nastąpiła
śmierć osoby bądź nastąpiło zranienie osoby w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej, właściwy przełożony
lub osoba pełniąca służbę dyżurną - niezależnie od obowiązków, niezwłocznie zapewnia także uprawnionemu
niezbędną pomoc, w szczególności psychologiczną lub prawną.
Następujące środki przymusu bezpośredniego można wykorzystać także wobec zwierzęcia, którego zachowanie
zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby:
 siły fizycznej w postaci technik obrony
 siły fizycznej w postaci technik obezwładniania
 pałki służbowej
 ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
 przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
Przed zastosowaniem środków przymusu musisz wezwać osobę do podporządkowania się i uprzedzić o
możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego (z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia). Środków
używasz tylko do momentu potrzeby, masz być gotowy w każdej chwili do odstąpienia.
Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, nie zadaje się uderzeń, chyba że uprawniony działa w celu
odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziałania ucieczce.
Środki przymusu bezpośredniego jak siły fizycznej w postaci technik transportowych, kajdanek zakładanych na
ręce można użyć także prewencyjnie w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, a także w celu
zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w
ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia
zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce
trzymane z przodu. Art. 13 pkt. 2 odmawia uprawnień stosowania środków przymusu prewencyjnie pracownikom
ochrony.
Kajdanek używa się w celu częściowego uruchomienia kończyn i zakłada się na ręce z tyłu.
W przypadku gdy w ocenie prac. ochrony zachodzi prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania
czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne,
kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.
Pałki służbowej nie stosuje się wobec osób:
1) w stosunku do których użyto środków przymusu bezpośredniego - kajdanek.
2) obezwładnionych wskutek użycia środków przymusu bezpośredniego – przedmiotu przeznaczonego do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
- z wyjątkiem dźwigni transportowych stosowanych przy użyciu pałki służbowej.
Pałki służbowej używa się do obezwładnienia osoby przez zadanie bólu fizycznego lub do zablokowania kończyn
albo wykorzystuje się ją w celu obezwładnienia zwierzęcia.
Pałką służbową nie zadaje się uderzeń i pchnięć w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz szczególnie wrażliwe
części ciała, z wyjątkiem sytuacji gdy zachodzi konieczność odparcia zamachu stwarzającego bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.
Psa służbowego używa się, gdy ma założony kaganiec, chyba że:
1) został wytresowany do działania bez kagańca;
2) użycie psa służbowego służy do:
a) odparcia zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby,
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b) wykonywania czynności służbowych wobec osób, w stosunku do których użycie broni palnej jest
dopuszczalne
Psa służbowego nie wolno użyć w przypadku pościgu.
Chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających używa się
lub wykorzystuje się je w celu krótkotrwałego zakłócenia orientacji przestrzennej lub obezwładnienia. Nie używa się
wobec osób, w stosunku do których użyto kajdanek lub obezwładniono za pomocą energii elektrycznej.
Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej używa się w celu
krótkotrwałego obezwładnienia osoby lub wykorzystuje się w celu krótkotrwałego obezwładnienia zwierzęcia, jeżeli
użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne.
Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej nie używa się wobec osób,
w stosunku do których użyto kajdanek.
Używając przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, nie celuje się w
głowę.
Użycie lub wykorzystanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o
średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA przez pracowników ochrony , wymaga dopuszczenia
do posiadania tych przedmiotów, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania
się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków.
Nie stosuje się, w przypadku gdy:
1) występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby lub
2) zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego
używa się prewencyjnie.
Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony podejmuje samodzielnie.
W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby
lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, uprawniony udziela jej niezwłocznie
pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów
świadczących medyczne czynności ratunkowe.
Prac. ochrony może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
1) udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby;
........
3) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do
jej udzielenia.
W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się udzieleniu
tej pomocy uprawniony zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących
medyczne czynności ratunkowe.
Uprawniony nie może odstąpić od zapewnienia udzielenia medycznych czynności ratunkowych kobiecie ciężarnej,
wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego.
W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiło:
1) nastąpiło zranienie osoby,
2) wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby,
3) nastąpiła śmierć osoby,
4) nastąpiło zniszczenie mienia,
5) nastąpiło zranienie lub śmierć zwierzęcia
pracownik ochrony jest obowiązany do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ustalenia świadków oraz powiadomienia
o zdarzeniu właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.
Od powyższych czynności ( z wyjątkiem powiadomienia policji) może odstąpić od podjęcia czynności, w przypadku
gdy ich podjęcie mogłoby zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby.
Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania:
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1) Ostrzega okrzykiem: "Ochrona!";
2) wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do:
a) natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić
życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,
b) zaniechania ucieczki,
c) odstąpienia od użycia przemocy.
W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: "Stój, bo strzelam!",
a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.
Od procedury lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można
odstąpić, jeżeli ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego
lub innej osoby.
Do postępowania po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej:
1) nastąpiło zranienie osoby,
2) wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby,
3) nastąpiła śmierć osoby,
4) nastąpiło zniszczenie mienia,
5) nastąpiło zranienie lub śmierć zwierzęcia
pracownik ochrony jest obowiązany do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, ustalenia świadków oraz powiadomienia
o zdarzeniu właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.
Od powyższych czynności ( z wyjątkiem powiadomienia policji) może odstąpić od podjęcia czynności, w przypadku
gdy ich podjęcie mogłoby zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby.
W przypadku gdy w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne
widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, pracownik ochrony może odstąpić od udzielenia
pierwszej pomocy, jeżeli:
1) udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionego lub innej osoby;
2) udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do
jej udzielenia.
W przypadku odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się udzieleniu
tej pomocy pracownik ochrony, zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących
medyczne czynności ratunkowe.
O każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej uprawniony niezwłocznie powiadamia przełożonego a
także właściwą miejscowo jednostkę organizacyjną Policji.
Uprawniony dokumentuje w notatce użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Uprawniony przekazuje notatkę przełożonemu w przypadku użycia lub wykorzystania:
1) środków przymusu bezpośredniego - gdy skutkiem tego użycia lub wykorzystania było zranienie osoby lub
wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo
śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia;
2) broni palnej - niezależnie od skutku tego użycia lub wykorzystania.
W przypadku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, którego skutkiem było zranienie osoby
lub wystąpienie innych widocznych objawów zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby albo jej śmierć, zranienie albo
śmierć zwierzęcia albo zniszczenie mienia, notatka zawiera:
1) służbowe dane identyfikacyjne uprawnionego;
2) określenie czasu i miejsca użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
3) następujące dane osoby, wobec której użyto środków przymusu bezpośredniego:
a) imię i nazwisko,
b) serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę urodzenia,
d) w przypadku osoby osadzonej w zakładzie karnym albo areszcie śledczym - dane, o których mowa w lit. a i
c, oraz imię ojca;
4) określenie celu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
5) informację o przyczynie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
6) określenie użytych lub wykorzystanych środków przymusu bezpośredniego i sposób ich użycia;
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7) opis czynności zrealizowanych przed użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i po
użyciu lub wykorzystaniu tych środków;
8) opis skutków użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego;
9) informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie lub zapewnieniu wezwania kwalifikowanej pierwszej
pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe;
10) następujące dane ustalonych świadków zdarzenia:
a) imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo
b) służbowe dane identyfikacyjne, jeżeli świadkiem zdarzenia był uprawniony;
11) podpis uprawnionego.
Jeżeli uzyskanie danych było niemożliwe, w notatce podaje się przyczyny ich nieumieszczenia.
W przypadku broni palnej do treści notatki stosuje się przepisy wymienione wyżej :
1) punktu 1 i 2, jeżeli notatka dokumentuje użycie broni palnej;
2) punktu 1, 2, 5, 7 i 11, jeżeli notatka dokumentuje wykorzystanie broni palnej.
Notatka dokumentująca użycie lub wykorzystanie broni palnej zawiera także określenie nazwy, typu i numeru
seryjnego użytej lub wykorzystanej broni palnej oraz rodzaju i ilości użytej amunicji.

Zapamiętaj:
Rodzaj środka
przymusu
bezpośredniego
Siła fizyczna w
postaci technik ;
1.transportowych
2.obrony
3.obezwładniania

Dopuszczalne przypadki użycia lub
wykorzystania

Sposób użycia

1.odparcia
bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.przeciwdziałania niszczeniu mienia;
4.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5.pokonania czynnego oporu

1.nie zadaje się uderzeń, chyba że uprawniony działa
w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne
lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziałania
ucieczce.
2.wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których
wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o
widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć
wyłącznie siły fizycznej
w postaci technik
obezwładnienia.
3.technik obrony i obezwładniania można użyć wobec
zwierzęcia (wykorzystanie)

Kajdanki
1.odparcia
bezpośredniego,
zakładane na ręce bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.przeciwdziałania niszczeniu mienia;
4.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5.pokonania czynnego oporu

1.na ręce trzymane z tyłu
2.zakaz wykorzystywania prewencyjnego
3.środek tylko do użycia
4. kajdanki mogą być użyte, ale nie wykorzystane
5. na ręce trzymane z przodu, gdy zachodzi
prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki,
stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania
mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest
nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane
z przodu.
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Pałka służbowa

1.odparcia
bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.przeciwdziałania niszczeniu mienia;
4.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5.pokonania czynnego oporu

Pałki służbowej nie stosuje się wobec osób:
1.w stosunku do których użyto środków przymusu
bezpośredniego w postaci kajdanek.
2.obezwładnionych wskutek użycia środków przymusu
bezpośredniego – przedmiotu przeznaczonego do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
3.wolno stosować w przypadku dźwigni
transportowych stosowanych przy użyciu pałki
służbowej.
4. może być użyta i wykorzystana.
5.pałką służbową nie zadaje się uderzeń i pchnięć
w głowę, szyję, brzuch i nieumięśnione oraz
szczególnie wrażliwe części ciała, z wyjątkiem
sytuacji gdy zachodzi konieczność odparcia
zamachu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

Pies służbowy

1.odparcia
bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
4.pokonania czynnego oporu

1.psa służbowego używa się, gdy ma założony
kaganiec, chyba że został wytresowany do działania
bez kagańca,
2.użycie psa służbowego służy do odparcia zamachu
na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby,
3.wobec osób, w stosunku do których użycie broni
palnej jest dopuszczalne – wyszczególnienie – patrz
broń palna
4.psa służbowego nie wolno użyć w przypadku
pościgu.
5.pies nie może być środkiem wykorzystania

Chemiczne środki
w postaci
ręcznych miotaczy
substancji
obezwładniających

1.odparcia
bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.przeciwdziałania niszczeniu mienia;
4.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
5.pokonania czynnego oporu
1.odparcia
bezpośredniego,
bezprawnego zamachu na życie,
zdrowie lub wolność uprawnionego
lub innej osoby;
2.przeciwdziałania bezpośredniemu
zamachowi na ochraniane przez
uprawnionego obszary, obiekty lub
urządzenia;
3.ujęcia osoby, udaremnienia jej
ucieczki lub pościgu za tą osobą;
4.pokonania czynnego oporu

Przedmioty
przeznaczone do
obezwładniania
osób za pomocą
energii
elektrycznej

1.nie używa się wobec osób, w stosunku do
których użyto kajdanek lub obezwładniono za
pomocą energii elektrycznej.
2.moż być tylko użyty a nie wykorzystany

1.nie używa się wobec osób, w stosunku do których
użyto kajdanek.
2.nie celuje się w głowę.
3.użycie lub wykorzystanie przedmiotów
przeznaczonych do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej o średniej wartości
prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA przez
pracowników ochrony , wymaga dopuszczenia do
posiadania tych przedmiotów, w rozumieniu
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
4.może być użyty i wykorzystany
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Zapamiętaj:
Użycie i wykorzystanie broni palnej
Dopuszczalne przypadki użycia lub wykorzystania broni palnej
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu
na:
a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
albo konieczność przeciwdziałania czynnościom
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio
do takiego zamachu,
c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub
innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu,
2) konieczność przeciwstawienia się osobie:
a) niepodporządkowującej się wezwaniu do
natychmiastowego porzucenia broni, materiału
wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności
uprawnionego lub innej osoby,
b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu
lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;
3) zapewnienie bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia
4) zaalarmowania lub wezwania pomocy
5) oddanie strzału ostrzegawczego

Sposób użycia
Przed użyciem broni palnej uprawniony
podejmuje następujące działania:
1) identyfikuje swoją formację albo służbę
okrzykiem: "Ochrona!";
2) wzywa osobę do zachowania zgodnego
z prawem, a w szczególności do:
a) natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego
przedmiotu, którego użycie może
zagrozić życiu, zdrowiu lub
wolności uprawnionego lub innej
osoby,
b) zaniechania ucieczki,
c) odstąpienia od użycia przemocy.
2. W przypadku niepodporządkowania się
wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej
okrzykiem: "Stój, bo strzelam!", a jeżeli
wezwanie to okaże się nieskuteczne,
oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym
kierunku.
3. Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2,
lub jej poszczególnych elementów, w
szczególności od oddania strzału
ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli ich
zrealizowanie groziłoby bezpośrednim
niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia
uprawnionego lub innej osoby.





użycie i wykorzystanie wyłącznie, jeżeli
użycie lub wykorzystanie środków
przymusu bezpośredniego okazało się
niewystarczające lub nie jest możliwe,
że względu na okoliczności
jest środek ostateczny i winien być
wykorzystany ze szczególna rozwagą
obowiązek niezwłocznego
powiadomienia przełożonego i Policji

Ustawowa definicja broni, a także jej klasyfikacja znajduje się w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Do broni zalicza się:
palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
2) broń pneumatyczną;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a) broń białą w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i
nunczaków, pałek mających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki
z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału,
imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwową w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

78

43
Ochrona informacji niejawnych i ochrona danych osobowych
Od 2 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej.
Aktualnie nie ma podziału na tajemnicę państwową i służbową. Ochronie podlegają obecnie te informacje, których
ujawnienie przyniosłoby szkody interesom państwa. Ustawa definiuje pojęcie informacji niejawnych jako takich,
„których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej
albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne”.
Zachowane zostały cztery dotychczasowe klauzule: „ściśle tajne” i „tajne” (przypisane uprzednio dla tajemnicy
państwowej) oraz „poufne” i „zastrzeżone” (związane z tajemnicą służbową).







ściśle tajne jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej
Polskiej przez to, że: zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej
Polskiej;
tajne jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez
to, że: uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej;
poufne jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
zastrzeżone jeśli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć
szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań
w zakresie obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzulę tajności w dalszym ciągu nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia
innego niż dokument materiału.
Omawiane zmiany prowadzą generalnie do złagodzenia wymagań dla podmiotów przetwarzających wyłącznie
informacje o niskich klauzulach tajności – „zastrzeżone” lub „poufne”. Pozostawiają zaś nadal wysokie wymagania
przy zabezpieczaniu informacji oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne”. Obowiązkowo kancelarie tajne
muszą organizować jednostki organizacyjne dysponujące informacjami oznaczonymi klauzulami „ściśle tajne” lub
„tajne”, natomiast w stosunku do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone” zasady ich obiegu
określa kierownik jednostki organizacyjnej.
Wprowadzone zostały też nowe zasady dotyczące zarządzania i szacowania ryzyka względem bezpieczeństwa
informacji. Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i kierownika jednostki organizacyjnej należy
ustalanie poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
Ustawa wyeliminowała nałożone z góry okresy obowiązywania poszczególnych klauzul. Obecnie osoba nadająca
klauzulę może określić datę lub wydarzenie, po których nastąpi zniesienie lub zmiana klauzuli tajności.
Zmiany prowadzą do złagodzenia wymagań dla podmiotów przetwarzających wyłącznie informacje o niskich
klauzulach tajności – piszą prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Nowa ustawa zmieniła rodzaje i zasady prowadzenia postępowań sprawdzających wobec osób, które mają być
dopuszczone do informacji niejawnych. Celem takiego postępowania jest ustalenie, czy osoba sprawdzana daje
rękojmię zachowania tajemnicy – czy posiada zdolność do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia
ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. I tak, w zależności od stanowiska lub
wykonywania czynności zleconych, o które ubiega się osoba zwana osobą sprawdzaną, przeprowadza się
postępowanie sprawdzające zwykłe – w zakresie dostępu do informacji o klauzuli „poufne” oraz postępowanie
sprawdzające poszerzone – w odniesieniu do informacji o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”.
Odstąpiono od konieczności przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wobec osób, które będą pracować z
informacjami o klauzuli „zastrzeżone”. Dostęp do tych informacji uzależniony został od zgody kierownika danej
instytucji oraz przejścia stosownego przeszkolenia. Szkolenie takie przeprowadza pełnomocnik ochrony, a kończy
się ono wydaniem zaświadczenia.
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Ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych :Art. 1. 1. Każdy ma prawo do
ochrony dotyczących go danych osobowych. 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu
na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym
ustawą.
Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Art. 265. § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub
"ściśle tajne",
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu
zagranicznego, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji
publicznej lub otrzymanym upoważnieniem,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną,
społeczną, gospodarczą lub naukową,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone"
lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie
może narazić na szkodę prawnie chroniony interes,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Art. 267. §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte
pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne,
informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu
informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje
się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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Art. 50 ustawy o ochronie osób i mienia
Art. 50. Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku,
naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Pracownik popełnia czy określony w tym przepisie jeżeli:
1. popełnia czyn umyślnie
2. przekracza lub niedopełnia obowiązku
3. narusza dobro osobiste człowieka
Wszystkie te elementy muszą być spełnione łącznie.
Obowiązek określony jest w aktach takich jak : plan ochrony, umowa o pracę itp.
Upoważnienia dla pracownika ochrony wynikające z aktów pracodawcy (regulaminy, obwieszczenia itp.) nie mogą
w żaden sposób dawać więcej uprawnień niż akt wyższego rzędu (rozporządzenie, ustawa). W tym kontekście
należy starannie podchodzić do tzw. kontroli osobistej pracowników. Podstawowym warunkiem takiej kontroli
(przeszukanie) jest zgoda pracowników na poddanie się takiej kontroli w sytuacjach uzasadnionych (poprzez
regulamin pracy lub oświadczenia osobiste). Pracownik ochrony musi pamiętać o zasadzie prawnej „nie wiążą nas
polecenia niezgodne z prawem”, zaś relacje pracodawca – pracownik reguluje przede wszystkim kodeks pracy.
Reasumując – pracownik ochrony musi znać przepisy prawne, wykonując polecenie przełożonego niezgodne z
prawem naraża się na zarzut dokonania przestępstwa i na nic zda się tłumaczenie o poleceniu (co najwyżej sąd
potraktuje to jako okoliczność łagodzącą).
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Jest też oczywiste, że zarzut z tego artykułu może być kumulowany z wybranym artykułem z kodeksu karnego np.
uszkodzenie ciała człowieka w wyniku przekroczenia uprawnień
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Podsumowanie (problemy ze stosowaniem prawa)
Problemy ze stosowaniem prawa przepisów o ochronie osób i mienia:
 Brak jednoznacznego stanowiska ustawodawcy w sposobie postępowania pracownika ochrony
wykonującego zadania ochrony osób po cywilnemu w sytuacji zakazu wejścia z bronią do niektórych miejsc
np. muzeów, gdy chroniona osoba udaje się w takie miejsce.
Zakaz wejścia z bronią powoduje zaprzestanie wykonywania ochrony osoby (osób) i równocześnie brak
możliwości oddania broni na przechowanie. Problem leży w zapisach ustawy : z jednej strony pracownik
nosi broń wykonując ochronę osób po cywilnemu, z drugiej strony ustawa zakazuje posiadać przy sobie
broń tylko na imprezach masowych. Wskazany przykład – muzeum jest o tyle ciekawy, że na podstawie
Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki tworzone są regulaminy w muzeach zabraniających wnoszenia
broni. Rozporządzenie czy regulamin jest aktem niższym od ustawy co powoduje, że niespójność prawa
w tej sytuacji jest rażąca.
 Brak przepisu nakazującego informowanie pracodawcy przez policję o skreśleniu pracownika ochrony z listy
pracowników kwalifikowanych (dochodzi do sytuacji bezprawnego wydania broni takiemu pracownikowi, jeśli
ten sam nie powiadomi pracodawcy), szczególnie w sytuacji skreślenia na skutek wszczęcia postępowania
karnego za przestępstwo umyślne.
Zadać należy pytanie, dlaczego w żaden sposób szef firmy ochrony nie może sprawdzać aktualności
wpisu.
 Nie sprecyzowanie sposobu obowiązku kontrolowania przez pracodawcę karalności już zatrudnionego
pracownika ochrony.
Generalnie robi się to na podstawie oświadczenia pracownika. Skoro tak, to przepis powinien nakazywać
pracownikowi pod rygorem odpowiedzialności karnej niezwłocznego powiadamiania pracodawcy o samym
wszczęciu postępowania karnego. Jak pracodawca ma się dowiedzieć o wszczęciu dochodzenia np. w
sprawie znęcania się nad członkiem rodziny.
 Obecne uprawnienia stosowania środków przymusu bezpośredniego są w ustawie ujęte w sposób zawiły,
trudny (ciągłe odwołania do artykułów czy paragrafów) co powoduje rozbieżności w interpretacji i czasami
wręcz uniemożliwia podjęcie właściwej decyzji przez pracownika ochrony.
Art. 13 pkt.1 Środki przymusu bezpośredniego jak siły fizycznej w postaci technik kajdanek zakładanych na ręce
można użyć także prewencyjnie w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, a także w celu
zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w
ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia
zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce
trzymane z przodu. Art. 13 pkt. 2 odmawia uprawnień stosowania środków przymusu prewencyjnie pracownikom
ochrony. Ustawa nie odmawia prawa użycia w sytuacjach 1.odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na
życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; 2.przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na
ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia; 3.przeciwdziałania niszczeniu mienia; 4.ujęcia
osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 5.pokonania czynnego oporu. Nie możliwe jest
wyznaczenie wyraźnej granicy między tymi dwoma zagadnieniami.
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