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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  

 

(druk nr 958) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) 

 

[Art. 25. 

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas 

wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w 

czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu 

zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności. 

§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres 

próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

 

Art. 25
1
. 

§ 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach 

prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony 

dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o 

ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie 

przekroczyła 1 miesiąca. 

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony 

dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od 

dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w 

rozumieniu § 1. 

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w 

pracy; 

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań 

realizowanych cyklicznie.] 

 

<Art. 25. 

§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas 

określony.  
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§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu 

sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu 

wykonywania określonego rodzaju pracy. 

§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest 

możliwe: 

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju 

pracy; 

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej 

umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego 

samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne 

ponowne zawarcie umowy na okres próbny. 

 

Art. 25
1
. 

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny 

okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych 

między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a 

łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.  

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony 

dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za 

zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, 

nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1. 

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest 

dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest 

większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, 

odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub 

od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony: 

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy, 

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego 

stronie  

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego 

okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle 

wszystkich okoliczności zawarcia umowy. 

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie 

pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, 

wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jej zawarcia.> 
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Art. 29. 

§ 1. Umowa o pracę 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. 

<§ 1
1
. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa 

w art. 25
1
 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25

1
 § 4 pkt 4, w 

umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie 

informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.> 

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z 

zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron 

umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o pracę, o: 

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze 

nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie 

potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy. 

§ 3
1
. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 

1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. 

§ 3
2
. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o 

których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o 

zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w 

przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego 

terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. 

§ 3
3
. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w 

§ 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa 

pracy. 

§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej 

podstawie niż umowa o pracę. 
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Art. 30. 

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 

1) na mocy porozumienia stron; 

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 

(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia); 

4) z upływem czasu, na który była zawarta[;] <.> 

[5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.] 

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego 

upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. 

§ 2
1
. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich 

wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. 

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez 

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. 

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być 

wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. 

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez 

wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie 

odwołania do sądu pracy. 

 

Art. 32. 

[§ 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 

1) okres próbny; 

2) (uchylony); 

3) czas nieokreślony.] 

<§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.> 

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. 

 

[Art. 33. 

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą 

przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym 

wypowiedzeniem. 

Art. 33
1
. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o 

których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.] 

 

Art. 36. 

§ 1. [Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od 

okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:] <Okres wypowiedzenia umowy o 
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pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony 

jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:> 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. 

§ 1
1
. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres 

zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na 

zasadach określonych w art. 23
1
, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych 

przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych 

przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością 

materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w 

przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w 

przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesiące. 

§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić 

wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania 

umowy o pracę. 

 

Art. 36
1
. 

[§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 

następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych 

przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej 

jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w 

wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.] 

<§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 

lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących 

pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o 

pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 

miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w 

wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.> 

§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w 

tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. 

 

<Art. 36
2
. 

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z 

obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego 

zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.> 
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Art. 41
1
. 

§ 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 

38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed 

wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. 

[§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na 

czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą 

ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.] 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

 

Art. 50. 

§ 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem 

przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie 

odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do 

upływu którego umowa miała trwać. 

§ 2. (uchylony). 

[§ 3.  Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania 

określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, 

pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.] 

<§ 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło 

z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi 

przysługuje wyłącznie odszkodowanie.> 

§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. 

§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie 

ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w 

okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie 

korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach 

zawodowych. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45. 

 

Art. 55. 

§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane 

orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie 

pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu 

lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje 

zawodowe. 

[§ 1
1
. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy 

pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec 

pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas 
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określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 

2 tygodni.] 

<§ 1
1
. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także 

wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje 

odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku 

rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje 

w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej 

jednak niż za okres wypowiedzenia.> 

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno 

nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis 

art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 1
1
 pociąga za sobą skutki, 

jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za 

wypowiedzeniem. 

 

[Art. 58. 

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas 

wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, 

do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. 

 

Art. 59. 

W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na 

czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę 

bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już 

termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze 

względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w 

wysokości określonej w art. 58.] 

 

<Art. 58. 

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 

okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas 

określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego 

umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. 

 

Art. 59. 

W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony z 

naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia 

pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do 

którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze 
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względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. W tym przypadku 

odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej w art. 58.> 

 

Art. 61
2
. 

[§ 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 61
1
, przysługuje w wysokości wynagrodzenia 

pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę 

zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości 

wynagrodzenia za okres 2 tygodni.] 

<§ 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 61
1
, przysługuje w wysokości 

wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania 

umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości 

wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 

okres wypowiedzenia.> 

§ 2. W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje się. 

 

Art. 63
2
. 

§ 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem 

przepisu § 3. 

[§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, 

przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w 

przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej 

pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.] 

<§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, 

przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.> 

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę 

na zasadach określonych w art. 23
1
. 

 

Art. 97. 

§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 

obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa 

pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z 

pracodawcą. 

[§ 1
1
. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie 

umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na 

czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi 

świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich 

umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.] 

<§ 1
1
. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na 

podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na 

czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo 

pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, 
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zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych 

umów.> 

§ 1
2
. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1

1
. Jeżeli 

jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 

miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu 

rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. 

§ 1
3
. Pracownik, o którym mowa w § 1

1
, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa 

pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej 

w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na 

podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa 

pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia pisemnego wniosku pracownika. 

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej 

pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia 

stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 

i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się 

wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także 

informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 

§ 2
1
. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem 

do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku 

pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania 

świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. 

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w 

tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy 

informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym 

przez pracodawcę. 

§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść 

świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania. 

 

Art. 151
9a

. 

<§ 1.> [1.] Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. 

<§ 2.> [2.] Przepis [ust. 1] <§ 1>  stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. 

<§ 3.> [3.] Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu 

prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby 

ludności. 

 

Art. 151
11

. 

§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których 

mowa w art. 151
9a

 [ust. 3] <§ 3>  oraz art. 151
10

 pkt 1-9 i 11, pracodawca jest 

obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 
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1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających 

lub następujących po takiej niedzieli; 

2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego. 

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego 

od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy 

do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego 

od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151
1
 

§ 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę. 

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego 

od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do 

wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151
1
 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w 

święto. 

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w 

niedzielę. 

 

Art. 177. 

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a 

także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny 

uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca 

pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym 

jednego miesiąca. 

[§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo 

na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 

trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.] 

<§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający 

jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega 

przedłużeniu do dnia porodu.> 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub 

urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę 

zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie 

niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują 

świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza 

się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego 

dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. 
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[Art. 182. 

Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu 

przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej część urlopu 

macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. Jednakże urlop macierzyński po 

porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.] 

 

<Art. 182. 

Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu 

przysposobienia albo gdy dziecko zostaje umieszczone, na podstawie orzeczenia sądu, w 

pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej, matce nie przysługuje część 

urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka albo umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jednakże urlop 

macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.> 

 

Art. 262. 

§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 

1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 

2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne 

sądów wojewódzkich , zwane sądami pracy. 

§ 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące: 

1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy; 

2) stosowania norm pracy[;] <.> 

[3) pomieszczeń w hotelach pracowniczych.] 

§ 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami 

regulują odrębne przepisy.  

 

Art. 281. 

Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna 

być zawarta umowa o pracę, 

<1a) nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub 

elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25
1
 § 4 pkt 4, wraz 

ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od 

dnia jej zawarcia,> 

2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, 

naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, 

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o 

odpowiedzialności porządkowej pracowników, 
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5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z 

rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 

osobowych pracowników, 

7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem 

- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)  

 

Art. 118. 

1. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby 

wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany 

ani rozwiązany. 

2. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku 

pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby 

wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie 

stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W 

razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej 

umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony. 

4. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, 

która ma być odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń. 

[5. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega 

jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.] 

<5. Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega jednakże rozwiązaniu z upływem 

terminu określonego w umowie.> 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 

zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach 

ogólnych. 

 

Art. 118a. 

1. W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego 

pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę 

wypowiedziany ani rozwiązany. 

[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może 
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rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w 

przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska 

pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192). W tych przypadkach rozwiązanie 

stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.] 

<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na 

czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez 

wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w 

przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192). W tych przypadkach 

rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. O PRACOWNIKACH URZĘDÓW 

PAŃSTWOWYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 269 oraz z 2014 r. poz. 1199)  

 

Art. 47
1
. 

[1. Zatrudnienie: 

1)   pracownika w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra oraz innego członka Rady Ministrów, 

2)   doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe inne niż wymienione w pkt 1 

następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę 

zajmującą kierownicze stanowisko państwowe. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę 

może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.] 

<1. Zatrudnienie: 

1) pracownika w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady 

Ministrów, ministra oraz innego członka Rady Ministrów, 

2) doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1  

– następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez 

osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe. Do umów o pracę zawartych z 

tymi osobami nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy. Wcześniejsze rozwiązanie 

umowy o pracę może być dokonane za wypowiedzeniem.> 

2. Przepisu art. 42
1
 nie stosuje się do stosunku pracy pracowników, o których mowa w ust. 1. 
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3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz inne 

świadczenia, w tym odprawy z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

przysługujące z tytułu zatrudnienia określonego w ust. 1. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH 

Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 159)  

 

Art. 30. 

1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży: 

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 

2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres 

odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. 

3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z 

powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego 

zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

[4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie 

art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu - przysługuje prawo do 

zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.] 

<4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na 

czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy 

została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego 

po ustaniu ubezpieczenia.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, 

z późn. zm.)  

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

  1)   ambasadorze - oznacza to, mianowanego w trybie określonym w Konstytucji, 

pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy 

organizacji międzynarodowej, 
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  2)   placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "placówką zagraniczną" - 

oznacza to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy 

organizacji międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inną placówkę 

podległą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mającą siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

  3)   konsulu - oznacza to osobę wyznaczoną do wykonywania funkcji konsularnych 

określonych w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 

1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475), 

  4)   służbie cywilnej - oznacza to służbę cywilną, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o służbie cywilnej, 

  5)   państwie przyjmującym - oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji 

wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 

1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), 

  [6)   członkach rodziny - oznacza to współmałżonka, dzieci własne, przysposobione oraz 

inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych, w wieku 

do lat 18 bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki 

członka służby zagranicznej.] 

<6) członkach rodziny – oznacza to małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka, 

przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach 

rodzin zastępczych, w wieku do 18 lat bądź będące w wieku określonym 

odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także 

osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.> 

 

[Art. 28c. 

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w placówce 

zagranicznej, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, z 

możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym 

wypowiedzeniem.] 

 

<Art. 28c. 

W przypadku umów o pracę zawieranych na czas określony w celu wykonywania zadań 

w placówce zagranicznej art. 25
1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) nie stosuje się. Jednakże umowa zawarta w tym celu, w 

tym z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, może być zawarta 

na czas nieprzekraczający 6 lat. Ponowne zawarcie takiej umowy jest możliwe po 

upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej 

umowy o pracę zawartej w celu wykonywania zadań w placówce zagranicznej.> 
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USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN 

NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW (Dz. U. z 2015 r. poz. 192)  

 

Art. 5. 

1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie 

stosuje się art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, a także przepisów 

odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub 

rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu 

pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 

Kodeksu pracy. 

3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 

Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a 

także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął 

już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

4. Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sytuacjach, o których mowa w 

art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. 

5. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 

pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy 

pracownikowi: 

1)   o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy; 

2)   będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego; 

3)   będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej; 

4)   będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do 

reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej 

za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 

4a)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady 

zakładowej; 

4b)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu 

przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej; 

4c)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu 

przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej; 

4d)  będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu 

przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki 

powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek; 

5)   będącemu społecznym inspektorem pracy; 

6)   powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej 

służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego; 

[7)   będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym 

mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i 
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przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 

oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805), przedstawicielem pracowników uprawnionym do 

uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.] 

6. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, 

pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym 

korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 

pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. 

7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia 

umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą 

być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 

Art. 10. 

[1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania 

przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód 

uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia 

stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę 

pracowników niż określona w art. 1.] 

<1. Przepisy art. 5 ust. 3–6 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności 

rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te 

stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego 

rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 

30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.> 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze 

wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych 

przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec 

których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego 

zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację 

związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym 

wypowiedzeniu. 

3. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których mowa w 

ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na 

dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku stosuje się art. 38 Kodeksu 

pracy. 

4. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach określonych w ust. 3 

powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres 

nieprzekraczający 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad 

wynikających z Kodeksu pracy. Prawo do dodatku wyrównawczego nie przysługuje 

pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika 

z art. 41 Kodeksu pracy. 
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5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do pracowników będących posłami, senatorami lub 

radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów 

szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211)  

 

Art. 18. 

1. Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 

prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą 

prowadzić klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony jest po 

dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a. 

2. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności: 

[1)  działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas 

wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u 

pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 

przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni 

socjalnej;] 

<1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym 

lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 

lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej;> 

2)   prace społecznie użyteczne; 

3)   roboty publiczne; 

4)   poradnictwo prawne; 

5)  działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i 

socjalnych; 

6)  staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. 

4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. 

5. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z 

uczestników. 

5a. Zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej może zostać potwierdzone 

zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej, nie 

później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia zajęć w klubie integracji społecznej. 

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w klubie integracji 

społecznej i zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty wystawienia. 
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6. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w 

szczególności: 

1)   ze środków z Unii Europejskiej; 

2)   z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW 

TYMCZASOWYCH (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.)  

 

[Art. 7. 

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o 

pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.] 

 

Art. 7. 

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie 

umowy o pracę na czas określony.> 

 

Art. 13. 

1. [Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem 

tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz 

wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy 

tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie 

wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:] <Umowa o 

pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym 

powinna określać strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę 

użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także 

warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na 

rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:> 

  1)   warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 

  2)   wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez 

agencję pracy tymczasowej. 

2. [W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość 

wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:] <W umowie o pracę strony 

mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze 

stron:> 

  1)   za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres 

nieprzekraczający 2 tygodni; 

  2)   za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na 

okres dłuższy niż 2 tygodnie. 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 

Kodeksu pracy. 

[4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na 

piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie 

pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu 

wykonywania pracy tymczasowej.] 

<4. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na 

piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w 

formie pisemnej warunki zawartej umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu 

wykonywania pracy tymczasowej.> 

 

[Art. 21. 

Do umów o pracę na czas określony zawartych między agencją pracy tymczasowej a 

pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 25
1
 Kodeksu pracy.] 

 

<Art. 21. 

Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem 

tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O SŁUŻBIE ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1027 i 1198)  

 

Art. 34. 

1. W okresie między dniem doręczenia osobie podlegającej kwalifikacji wojskowej karty 

skierowania a dniem zakończenia odbywania służby zastępczej stosunek pracy z nim nie 

może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. 

2. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez osobę podlegającą kwalifikacji 

wojskowej wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia jej karty 

skierowania, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie 

stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W 

razie upływu okresu próbnego po powołaniu osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej 

do odbycia służby zastępczej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony. 

[4. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega 

rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.] 

<4. Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem terminu 

określonego w umowie.> 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
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pracodawcy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach 

ogólnych. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 

1199 oraz z 2015 r. poz. 211)  

 

Art. 34. 

1. Osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w 

Ministerstwie Obrony Narodowej lub terenowym organie administracji rządowej 

podległym Ministrowi Obrony Narodowej, wskutek wypowiedzenia stosunku służbowego 

zawodowej służby wojskowej, może zostać zatrudniona w tej jednostce organizacyjnej na 

stanowisku pracy utworzonym w miejsce zlikwidowanego stanowiska służbowego lub 

stanowisku równorzędnym. 

[2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony lub czas określony nie dłuższy niż trzy lata, zawieranej w dniu następnym po 

dniu upływu okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.] 

<2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony lub na czas określony, zawieranej w dniu następującym po dniu 

upływu okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.> 

 

Art. 35. 

1. Stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na 

czas nieokreślony lub na czas określony. 

2. Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która otrzymała 

pozytywną ocenę, o której mowa w art. 37, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na 

podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 269), a także osobą zatrudnianą w służbie cywilnej na podstawie art. 

34 ust. 1. 

[3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o 

pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego 

rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.] 

<3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę 

o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.> 

4. W razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, dyrektor 

generalny urzędu, na wniosek pracownika, może przedłużyć okres trwania umowy, o 

której mowa w ust. 3, o czas tej nieobecności. 
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5. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej rozumie się osobę, 

która nie była wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nieokreślony albo nie była 

zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytywnej oceny, o której 

mowa w art. 37, albo nie jest osobą zatrudnianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 

ust. 1. 

6. Dyrektor generalny urzędu decyduje o zawarciu z pracownikiem umowy o pracę na czas 

nieokreślony na podstawie pozytywnej oceny pracownika, o której mowa w art. 37. 

7. Ponowne zatrudnienie osoby, która otrzymała wcześniej mianowanie w służbie cywilnej, 

dokonuje się na podstawie mianowania, z zachowaniem dotychczasowego stopnia 

służbowego urzędnika służby cywilnej, z zastrzeżeniem art. 70 pkt 1, art. 71 ust. 1 pkt 1 i 3 

oraz ust. 7 i art. 114 ust. 1 pkt 6. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1202)  

 

Art. 16. 

1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 

nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę 

na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. 

[2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w 

tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2, 

umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 

wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.] 

<2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku 

urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o 

których mowa w art. 2, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 

6 miesięcy.> 

3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust. 2, rozumie się osobę, 

która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas 

nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby 

przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 
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USTAWA z dnia z dnia 20 marca 2015 r. O DZIAŁACZACH OPOZYCJI 

ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBACH REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW 

POLITYCZNYCH (Dz. U. poz. 693)  

 

[Art. 19. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 

984) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 

zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu 

urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w 

naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, zapomogi pieniężnej, o której mowa 

w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz 

świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693).".] 

 

<Art. 19. 

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

966 i 984 oraz z 2015 r. poz. 693) w art. 3 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla 

sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i 

świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze 

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego 

i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. poz. 693 i …).”.> 

 

 


