temat numeru:

Praca i bezrobocie

- ramy prawne i instytucjonalne

Jobs and unemployment
- legal and institutional framework

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podporządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw,
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi.
Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze,
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeństwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować
nasz wysiłek badawczy.
Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych,
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współczesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i artystów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezentować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Od redakcji
Słowo wstępne
Rozwój technologii przyczynił się u progu XXI wieku do zmiany modelu wykonywania pracy zawodowej.
Sama praca zmieniła swoje oblicze, charakter jej wykonywania, czas i miejsce. Wszystko to spowodowało
zmianę ram prawnych i instytucjonalnych dla osób zatrudnionych jak i dla osób bezrobotnych. Celem niniejszego numeru czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” jest podjęcie tematyki pracy i bezrobocia w kontekście nowych uregulowań odnoszących się do zmian gospodarczych i politycznych w państwach.
Tom otwiera Agnieszka Machura, która w artykule pt. „Instrumenty rynku pracy skierowane do młodych
bezrobotnych” przedstawia diagnozę aktualnej sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych do 30 roku życia
oraz założenia polityki w zakresie aktywizacji zawodowej osób rozpoczynających karierę zawodową. W tekście podjęto się w szczególności próby oceny efektywności form wsparcia dla tej grupy społecznej. Renata
Badowiec w artykule pt. „Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności jako tytuł ubezpieczenia społecznego” analizuje regulacje dotyczące zatrudniania osób
odbywających karę pozbawienia wolności, wysokości wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniu
społecznemu z tytułu wykonywanej pracy. Zatrudnianie osób pozbawionych wolności stanowi dla nich jedną z form resocjalizacji, co jest szczególnie istotne dla ich powrotu do życia społecznego. Kamil Burski jest
Autorem artykułu pt. „Niedoskonałości w prawnych regulacjach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych”, w którym poruszono zagadnienie prawnych regulacji dotyczących zatrudniania pracowników
w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest też wskazanie w tekście na ich niedoskonałości,
powodujące liczne nadużycia przy zatrudnianiu pracowników. Karolina Czerwińska i Agnieszka Kwiatkowska
napisały artykuł pt. „Ubiór dla pracownika w interpretacjach i orzeczeniach”. Autorki podjęły się tematu stroju
do pracy, regulacji prawnych z tym związanych oraz zwyczajów. W artykule zaprezentowano sprzeczne linie
orzecznicze dotyczące podatkowego aspektu zapewnienia pracownikom odpowiedniego ubioru. „Praktyki absolwenckie a osoby młode na rynku pracy” to tytuł artykułu Małgorzaty Szydło-Kalinka. Celem artykułu stało
się przybliżenie instytucji praktyk absolwenckich oraz ich wpływu na rynek pracy. Artykuł odpowiada również
na pytanie czy praktyki absolwenckie są skutecznym środkiem przeciwdziałania bezrobociu wśród ludzi młodych. W artykule została przybliżona instytucja praktyk absolwenckich, zakres podmiotowy i przedmiotowy
ustawy. Justyna Świerczek w artykule pt. „Praca w godzinach nadliczbowych na gruncie polskiego prawa
pracy” porusza zagadnienie godzin nadliczbowych. Jej wykonywanie podlega ścisłej reglamentacji w polskim
prawie pracy i stanowi ekstraordynaryjny obowiązek pracownika. Tego typu ścisła reglamentacja winna skutecznie zabezpieczyć pracowników przed nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Marta Tuchółka w tekście
pt. „Praktyka i staż jako krok do rozwoju kariery zawodowej” analizuje problematykę praktyk i staży. Celem
artykułu jest przedstawienie pracodawców wspierających młodych ludzi, zdobywających wiedzę praktyczną
oraz rozwijających umiejętności w trakcie pracy.
Tetіаnа Tuz napisała artykuł pt. „Оcenа sуstemu wspіerаnіа prаcоdаwców przу zаtrudnіenіu оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа Ukrаіnіe”, w którym przedstаwіа sуtuаcję оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku
prаcу оrаz znаczenіe sуstemów wspаrcіа dlа prаcоdаwców, zwіększаjących zаtrudnіenіe tуch оsób w Pоlsce
і nа Ukrаіnіe. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że prоblem zаtrudnіenіа wśród оsób nіepełnоsprаwnуch jest
zwіązаny z оgrаnіczоnуmі mоżlіwоścіаmі funkcjоnаlnуmі oraz ze stereotypowymi postawami pracodawców.
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W wielu przypadkach osоbу te posiadają również wуksztаłcenіe оrаz kоmpetencje zаwоdоwe. Konrad Węgliński
w artykule pt. „Zwolnienia grupowe pracowników w polskim prawie – wybrane zagadnienia” analizuje wybrane
zagadnienia związane ze stosowaniem grupowych zwolnień z przyczyn niezależnych od pracowników.
Agata Lizak zajmuje się zagadnieniami bezdomności i w artykule pt. „Bezdomni na rynku pracy. Analiza
sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych” omawia przyczyny tego zjawiska i zwraca
uwagę na prawne instrumenty mające na celu ułatwienie podjęcia pracy osobom bezdomnym jako szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ponadto w tekście podjęto próbę analizy skuteczności stosowania
wspomnianych przepisów oraz postulaty zmian legislacyjnych, jakie mogłyby poprawić sytuację osób bezdomnych na rynku pracy. Hanna Wiczanowska w artykule „Dopuszczalność instytucji lokautu – rozważania
z perspektywy Europejskiej Karty Społecznej oraz polskiego i amerykańskiego porządku prawnego” przedstawia instytucję lokautu jako zakłócającą równowagę pomiędzy ekonomiczną przewagą pracodawcy a prawnym uprzywilejowaniem pracowników. Wynika to z faktu, iż we współczesnej rzeczywistości dostrzegalny jest
wzrost znaczenia praw o charakterze ekonomicznym i społecznym. Równocześnie tradycyjną funkcją praw tzw.
II generacji jest ochrona pracownika jako strony „pokrzywdzonej” w relacji wynikającej ze stosunku pracy. Patrycja Staniszewska-Pobikrowska w artykule pt. „Wizerunek pracodawcy i pracownika w Internecie – aspekty
prawne zamieszczania informacji na forach i portalach społecznościowych” analizuje jeden ze skutków rewolucji technologicznej, jakim jest przedstawianie firm i pracowników na portalach społecznościowych. Autorkę
interesują ograniczenia etyczne i prawne, zwłaszcza ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji. Wraz
z rosnącą popularnością portali społecznościowych, osoby prywatne coraz chętniej dzielą się informacjami ze
swojego życia, co niejednokrotnie odbiega od wizerunku firmy, o który pracownik winien dbać. Karolina Czerwińska napisała artykuł pt. „Umowa o pracę u małych pracodawców”, w którym analizuje aspekty prawne
zawierania umowy o pracę przez małych pracodawców. Ponieważ mali przedsiębiorcy dominują w strukturze
gospodarki, ważne jest zdefiniowanie ram prawnych zatrudniania przez nich pracowników.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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Instrumenty rynku pracy
skierowane do młodych bezrobotnych
Labour market measures
directed to young unemployed

Artykuł przedstawia diagnozę aktualnej sytuacji na rynku
pracy osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz założenia polityki
w zakresie aktywizacji zawodowej osób rozpoczynających karierę
zawodową. Autorka omawia poszczególne formy wsparcia skierowane do grupy osób w szczególnej sytuacji zawodowej. Podejmuje
próbę oceny ich efektywności powołując się na dostępne raporty
z uwzględnieniem praktycznych wskazówek, jakie przekazują urzędy pracy i formułuje wnioski końcowe dotyczące stosowania tych
instrumentów.

The subject of this paper is a diagnosis of the current situation on the labour market of unemployed people under the age of
30. The paper undertakes also the theme of the policy guidelines
in the field of professional activation of people that are starting
they career. The author discusses the various forms of support
addressed to a group of people in the particular work situation.
The article is also an attempt to assess the effectiveness of those
forms, relying on the available reports, which include practical tips
provided by the employment offices. At the end the author formulates final conclusions of the use of these instruments.

Słowa kluczowe: młodzi bezrobotni, rynek pracy, instrumenty
rynku pracy, refundacja.

Keywords: young unemployed, labour market, labour market instruments, refund.

Wstęp
Spowolnienie i zastój gospodarczy ostatnich lat znacznie utrudniają sytuację osób młodych, które rozpoczynają
swoją karierę zawodową. Pozycja na rynku tej grupy bezrobotnych jest relatywnie gorsza niż osób po 30 roku życia.
Prawie co piąta osoba w tym wieku deklaruje problemy ze
znalezieniem zatrudnienia, a po jego przekroczeniu szanse na znalezienie pracy maleją prawie o połowę (Jelonek,
Kasperek, Magierowski 2015: 16). Powody takiego stanu
rzeczy są różne, z pewnością przyczyniają się do tego: brak
doświadczenia zawodowego, dopasowania kompetencji do
potrzeb pracodawcy, brak rozbudowanej sieci społecznej
pomagającej znaleźć atrakcyjne zatrudnienie, relatywnie
niskie zarobki dla osób bez doświadczenia.
Niniejszy artykuł jest próbą analizy istniejących form
wsparcia dla młodych bezrobotnych oraz badaniem efektywności tych działań. W odpowiedzi na nowe zjawiska,
które pojawiły się w związku z upowszechnieniem i wydłużeniem okresu edukacji na poziomie wyższym, nowelizacja
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645) rozszerzyła grupę młodych bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,
do wieku 30 lat (Pomoc urzędu w zatrudnianiu młodych
bezrobotnych 2014: 8). W artykule wykorzystano raporty
6

dotyczące sytuacji na rynku pracy osób młodych, a także
informacje udostępnione przez urzędy pracy.

Diagnostyka rynku pracy osób bezrobotnych
do 30 roku życia
Poważnym problemem społecznym, a także ekonomicznym i politycznym, staje się wysokie bezrobocie wśród
młodych, którego efektem może być zubożenie, marginalizacja i inne patologiczne skutki. Mając na uwadze skalę
tego zjawiska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi bieżący monitoring sytuacji na rynku pracy i podejmuje działania na rzecz jej poprawy. Zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645) prowadzony jest monitoring
zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Uzyskiwane w ten
sposób dane okazują się niewystarczające, w związku z tym
od 2015 roku, w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wdrożona
została nowa metodologia opracowywania tych danych. Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z pięciu głównych
funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój
społeczno-gospodarczy wszystkich krajów do niej należących (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 2016).

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Agnieszka Machura, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Agnieszka Machura – Instrumenty rynku pracy...

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej raportem Sytuacja na
rynku pracy osób młodych w 2015 roku oraz powołując
się na dane zgromadzone przez GUS, Autorka przedstawia diagnostykę tej grupy bezrobotnych. Na podstawie
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski BAEL
(http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2015/ 2016) na koniec 2015 roku
w urzędach pracy zarejestrowanych było 459,2 tysięce
osób do 30 roku życia, stanowili oni 29,4% wszystkich
bezrobotnych. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę
młodych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
według województw na koniec 2015 roku.
Rysunek 1. Struktura bezrobotnych do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wg województw na koniec 2015 roku

cjata (Jelonek, Kasperek, Magierowski 2015: 8). Istotne
przy poszukiwaniu pracy jest także miejsce zamieszkania. Granice wyznaczają różnice między miastem a wsią,
a także zróżnicowanie regionalne. Istnieje tu podział na
Polskę Wschodnią (gdzie występuje największe bezrobocie wśród młodych) oraz resztę kraju. W rejonie Polski
Wschodniej występuje nie tylko wyższe bezrobocie, ale
także wyższe wskaźniki nieaktywności zawodowej, które
sugerują ucieczkę w bierność młodych ludzi (https://zielonalinia.gov.pl/-/mlodzi-na-rynku-pracy-65400 2016).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na bezrobocie
jest podział na płeć. Wskaźnik bezrobocia jest relatywnie wyższy w grupie kobiet. Różnice te zmniejszają się im
wyższy jest poziom wykształcenia kobiet, który zwiększa
ich aktywność zawodową (Jelonek, Kasperek, Magierowski 2015: 8). Możliwość awansu kobiet skłania do interpretowania go w kategoriach „szklanego sufitu”, pensje
kobiet są niższe niż mężczyzn na tych samych stanowiskach. Na wykresie 1 wskazano strukturę młodych bezrobotnych na tle ogólnej liczby bezrobotnych na koniec
2015 roku z podziałem na płeć, miejsce zamieszkania,
a także wykształcenie.
Wykres 1. Struktura bezrobotnych ogółem oraz do 30 roku
życia według stanu na koniec 2015 roku w podziale na płeć,
miejsce zamieszkania i wykształcenie
Bezrobotni do 30 roku życia
97 084

Gimnazjalne i poniżej

Policealne
i średnie zawodowe

112 429
80 472

Wyższe

340 799

200 245
209 634

Miasto

861 745

249 574

Wieś

Analizy dotyczące sytuacji młodych na rynku pracy są obiektem zainteresowań także innych instytucji.
W badaniach przeprowadzonych przez Bilans Kapitału
Ludzkiego (BKL), okres do 30 roku życia to czas niestabilności zawodowej, niepewności, a także braku poczucia
bezpieczeństwa na rynku pracy. BKL to analizy i monitoring rynku pracy przeprowadzany przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 2010-2014. Czynnikami warunkującymi sytuację zawodową osób młodych
są: wykształcenie, kierunek ukończonych studiów, miejsce zamieszkania oraz płeć. Pośród absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych znaczenie ma typ ukończonego
kierunku, natomiast wśród absolwentów uczelni niemających profilu zawodowego, najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia mają osoby posiadające tytuł licen-

424 924

87 223
164 558

Średnie ogólnokształcące

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek-pracy-w-polsce-w-2015-r/ 2016 [29.11.2016].
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Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPiPS (2015),
Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2015 roku, http://
www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2015/
[29.11.2016].

Najczęściej wymienianymi przez młodych bezrobotnych czynnikami utrudniającymi podjęcie pracy są brak
ofert pracy oraz niewystarczające znajomości. Niewiele
osób młodych decyduje się na prowadzenie działalności
gospodarczej, na tę formę decydowali się głównie mężczyźni (Jelonek, Kasperek, Magierowski 2015: 8). Niepokojącym efektem takich zjawisk jest gotowość młodych
do wyjazdu z Polski w celach zarobkowych.
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Instrumenty rynku pracy skierowane
do osób poniżej 30 roku życia
Zadaniem polityki zatrudnienia jest wspieranie młodych
bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS), biorąc pod uwagę szczególną sytuację
na rynku pracy osób do 30 roku życia, w nowelizacji ustawy
założyło rozszerzenie pakietu możliwych rozwiązań obejmujących grupę docelową (Analiza rozwiązań… 2016: 121).
Powiatowe urzędy pracy, oprócz usług rynku pracy, na które
składają się: pośrednictwo pracy, poradnictwo i informacja
zawodowa, organizacja szkoleń, pomoc w poszukiwaniu pracy, oferują startującym na rynku również inne formy działań
wspierających aktywizację zawodową (Sytuacja na rynku
pracy… 2016: 2). Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645) są nimi
dodatkowe instrumenty wsparcia osób bezrobotnych do 30
roku życia. Mają one na celu zwiększenie możliwości pomocy
na początku drogi zawodowej tej grupie bezrobotnych (Culepa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 2015: 419).

Bony
Od roku 2014 realizowane są nowe instrumenty rynku pracy, przeznaczone wyłącznie dla osób młodych, w formie bonów: szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych
i na zasiedlenie. Cieszą się one dużą popularnością wśród
bezrobotnych, gdyż dzięki nim można odbyć staż, podnieść
kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, czy też być bardziej mobilnym na skutek zmiany miejsca zamieszkania. Bony
mają charakter przyrzeczenia. Powiatowe urzędy pracy zobowiązują się do kierowania osób do 30 roku życia na wybrane przez nie szkolenia, staże lub zatrudnienie u wybranego
pracodawcy (Culepa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 2015:
419). Pracodawcy również korzystają na wprowadzeniu bonów, jakie młody bezrobotny może otrzymać z urzędu pracy.
Wśród nich możemy wyróżnić: bon szkoleniowy, gwarantujący bezrobotnemu udział w szkoleniu, którego program
można uzgodnić z pracodawcą, bon stażowy, umożliwiający
praktyczne przygotowanie do pracy, bon zatrudnieniowy, zapewniający częściową refundację wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenie społeczne oraz bon na zasiedlenie, który
umożliwia podjęcie pracy z dala od miejsca zamieszkania.
Bon szkoleniowy
Bon szkoleniowy, o którym mowa w artykule 66k Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 645), daje gwarancję skierowania i opłacenia
kosztów szkolenia wskazanego przez bezrobotnego do wyso-
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kości 100% przeciętnego wynagrodzenia w dniu przyznania
bonu. W ramach tego instrumentu oprócz szkoleń można
sfinansować również koszty niezbędnych badań lekarskich
lub psychologicznych, przejazdy na szkolenia i zakwaterowania. Bezrobotny w ramach ubiegania się o przydzielenie bonu
szkoleniowego musi wykazać, że instrument ten zwiększy
jego szansę na zatrudnienie. Często urzędy pracy uznają za
uprawdopodobnienie zatrudnienia deklaracje pracodawcy
o zatrudnieniu bezrobotnego po ukończeniu szkolenia (Pomoc urzędu w zatrudnianiu młodych bezrobotnych 2014: 7).
Bezrobotne osoby młode, które dopiero podejmują decyzję
o przyszłym kształcie drogi zawodowej, dzięki tej formie
wsparcia wybierają tematykę szkolenia zawodowego w jakim
chciałyby uczestniczyć. Stwarza to możliwość samodzielnego
podejmowania decyzji o kierunku rozwoju zawodowego. Ponadto osoby, które zamierzają prowadzić własną działalność
gospodarczą mogą już zdobyć specjalistyczne przeszkolenie.
Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku
dla bezrobotnych miesięcznie, jeżeli w miesiącu szkolenie
obejmuje co najmniej 150 godzin, w przypadku mniejszego
wymiaru godzin, proporcjonalnie mniej.
Bon stażowy
Bon stażowy, o którym mowa w artykule 66l Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 645), przeznaczony jest na aktywizację młodych ludzi na rynku pracy, zwłaszcza absolwentów. Gwarantuje on odbycie półrocznego stażu u wybranego pracodawcy,
który jednak musi zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu stażu przez dalsze 6 miesięcy. Bon jest
przyznawany na wniosek zarejestrowanego bezrobotnego po
nadaniu mu w urzędzie pracy odpowiedniego profilu i ujęciu
tego w odpowiednim indywidualnym planie działania. Skierowanie na staż w ramach bonu stażowego może otrzymać
tylko ten bezrobotny, który znalazł pracodawcę do realizacji
stażu i zapewnienie zatrudnienia przez kolejne 6 miesięcy po
zakończeniu stażu. Bezrobotny, który dokonał niewłaściwego wyboru pracodawcy nie traci gwarancji do odbycia stażu,
w takim przypadku musi jednak poszukać kolejnego, który
będzie spełniał warunki określone ustawą i rozporządzeniem (Culepa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 2015: 430).
W ramach bonu stażowego urzędy pracy finansują stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, koszty
przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich (Pomoc urzędu w zatrudnianiu
młodych bezrobotnych 2014: 10). Dodatkową gratyfikacją dla
pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany
okres, jest premia w wysokości 1 500 zł, wypłacana przez sta-
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rostę, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami
dopuszczalności de minimis.
Bon zatrudnieniowy
Bon zatrudnieniowy, o którym mowa w artykule 66m
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645), polega na zrefundowaniu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego
do 30 roku życia pod warunkiem, że zatrudni go na okres
18 miesięcy, tj. przez okres 12 miesięcy, w którym otrzyma
refundację, a także przez okres kolejnych 6 miesięcy po zakończeniu refundacji. Bon jest przyznawany na wniosek zarejestrowanego bezrobotnego. Ustawa, o której mowa, nie
wskazuje zastrzeżenia dotyczącego wymiaru czasu pracy,
w jakim skierowana osoba ma być zatrudniona. Powinno
to zostać doprecyzowane w umowie, która jest zawierana
między pracodawcą a starostą (Culepa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 2015: 432). W przypadku, gdy pracodawca
nie wywiąże się z obowiązku zatrudnienia skierowanego
bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, jest zobowiązany
do zwrotu całości lub części uzyskanej refundacji, chyba że
stosunek pracy rozwiąże posiadacz bonu.
Bon na zasiedlenie
Bon na zasiedlenie, o którym mowa w artykule 66n
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 645), gwarantuje zapewnienie środków
finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania, które są
związane z podjęciem zatrudnienia w innej miejscowości,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 25 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.
380) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wysokość środków finansowych nie może być wyższa
niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Bezrobotny,
który stara się o bon musi spełnić następujące warunki: powinien osiągać przynajmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę i podlegać ubezpieczeniom społecznym, odległość od
dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której bezrobotny zamieszka w związku z nowym zatrudnieniem powinna wynosić co najmniej 80 km lub czas
dojazdu komunikacją miejską musi przekraczać 3 godziny
dziennie oraz powinien pozostawać w zatrudnieniu przez
co najmniej pół roku w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy ze starostą. Wsparcie, o które może się ubiegać
beneficjent bonu na zasiedlenie wynosi maksymalnie 200%
przeciętnego wynagrodzenia. Instrument ten ma na celu
zwiększenie mobilności zawodowej młodych osób i wyrów-

nanie szans na pracę dla tej grupy bezrobotnych z obszarów
największego bezrobocia.

Ocena efektywności realizacji bonów
szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych
i na zasiedlenie
Wymienione instrumenty rynku pracy stopniowo przyczyniają się do poprawy sytuacji młodych bezrobotnych, co
znajduje potwierdzenie w danych statystycznych. Zgodnie
z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w okresie od maja 2014 roku
do końca marca 2016 roku ponad 45 000 osób młodych
do 30 roku życia skorzystało z tych instrumentów wsparcia. Najbardziej popularny staje się bon stażowy, z którego
skorzystało ponad 20 000 osób, a w pierwszym kwartale
2016 roku było to 860 osób. Młodzi chętnie korzystają z bonów szkoleniowych. Na tę formę pomocy zdecydowało się
ponad 9 500 osób, a w ciągu 3 pierwszych miesięcy tego
roku 1 115. Popularnością cieszyły się również bony na
zasiedlenie, które przyznano grupie ponad 10 500 osób,
a w pierwszym kwartale tego roku 2 232 osobom. Z bonów
na zatrudnienie skorzystało ponad 5 000 osób bezrobotnych, a w tym roku 296 (http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7924,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html 2016). Duże zainteresowanie bonami
na zatrudnienie i bonami stażowymi wynikało z tego, że
gwarantowały one zatrudnienie u pracodawcy po okresie
finansowego wsparcia przez urząd pracy. W celu zobrazowania struktury wykorzystania bonów od wprowadzenia
tego instrumentu tj. od 2014 roku do końca I kwartału 2016
roku przedstawiono ją na wykresie 2.
Wykres 2. Struktura wykorzystania bonów w okresie od 2014
roku do końca I kwartału 2016 roku
Bon na zatrudnienie
11%

Bon na zasiedlenie
23%

Bon stażowy
45%

Bon szkoleniowy
21%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7924,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html [22.07.2016].
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Na wykresie 3 przedstawiono wykorzystanie tych instrumentów w roku 2015 roku. Analiza danych statystycznych
potwierdza, że największą popularnością w 2015 roku cieszyły się bony stażowe, najmniejszą zaś bony zatrudnieniowe.
Wykres 3. Struktura wykorzystania bonów za rok 2015
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zatrudnieniowy
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Bon
na zasiedlenie

6 789

Bon
szkoleniowy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie MRPiPS (http://
www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2015)
[29.11.2016].

Dane za I kwartał 2016 roku wskazują, że tendencja się
zmienia i coraz większą popularnością zaczyna się cieszyć
bon na zasiedlenie. Jest on też najchętniej wybierany przez
młodych bezrobotnych, o czym świadczą dane przedstawione na wykresie 4.
Wykres 4. Struktura wykorzystania bonów w I kwartale 2016 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS (http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7924,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html)
[22.07.2016].

MRPiPS w kwietniu 2016 roku przeprowadziło badania
ankietowe dotyczące bonów, na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez urzędy pracy. Większość ankietowanych dobrze oceniło wprowadzenie tych instrumentów.
W przypadku bonu szkoleniowego znaczna część urzędów
pracy pozytywnie opiniuje wprowadzenie tej formy dofinansowania, 80% przyznaje, że przyczynia się ona do wychodzenia z bezrobocia. Postuluje też udostępnienie bonów
dla wszystkich bezrobotnych. Zgłaszane uwagi i problemy
dotyczą jedynie zawyżania kosztów szkoleń przez instytucje
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szkoleniowe, rozliczania kosztów badań i konieczność wprowadzenia zmian w sposobie liczenia efektywności szkoleń
(Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą… 2016: 126).
Mankamentem tego instrumentu jest to, że pracodawcy
nie wyrażają chęci przyjęcia pracowników na szkolenia,
ponieważ chcą zatrudnić osobę gotową do podjęcia pracy od zaraz. Stanowi to duże utrudnienie w realizacji tego
instrumentu.
Podobnie w przypadku bonów stażowych, ponad połowa urzędów pracy pozytywnie ocenia jego wprowadzenie
i uznaje, że produktywnie pomaga w uzyskaniu zatrudnienia. Pojawiają się jednak uwagi dotyczące zasad wypłacania
premii pracodawcy, zwłaszcza gdy bezrobotny nie wywiązuje się z zatrudnienia. Pracownicy urzędów pracy postulują zaostrzenie wymagań, a nawet ustanowienie sankcji
dla bezrobotnego w sytuacji przerwania stażu lub odmówienia podjęcia zatrudnienia (Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą… 2016: 126). Zdaniem analityków rynku
pracy z jednej strony bony są dobrą metodą na aktywizację
młodych osób, z drugiej, zauważają oni pewną patologię.
Zdarza się, że pracodawcy po 6 miesiącach zatrudnienia
zwalniają młodego pracownika, tylko po to, by przyjąć kolejne osoby na staż w celu otrzymania ponownie dotacji
na ten cel. Należy się więc zastanowić czy nie przedłużyć
okresu czasu zobowiązującego do zatrudnienia po odbyciu stażu. W przypadku bonu zatrudnieniowego zgłoszono
uwagi dotyczące rozszerzenia grupy docelowej na wszystkich bezrobotnych, powiększenia kręgów podmiotów, które
mogą zatrudniać osoby bezrobotne, wprowadzenia sankcji dla osoby, która przerwie z własnej winy zatrudnienie
u pracodawcy.
Wobec bonu na zasiedlenie zgłoszono konieczność rozszerzenia grupy beneficjentów, doprecyzowania warunków
uprawniających do skorzystania z tego instrumentu i rozliczenia bonów. Zwrócono także uwagę na problem dotyczący zjawiska, w którym pracodawcy rozwiązują dotychczasowe umowy o pracę, lub wnioskują o bony w sytuacji,
gdy osoba wskazana mogłaby podjąć zatrudnienie bez finansowania ze środków Funduszu Pracy (Analiza rozwiązań
wprowadzonych ustawą… 2016: 128).

Refundacja części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych
bezrobotnych do 30 roku życia
Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono nowy instrument wspierania młodych bezrobotnych na rynku pracy,
w ramach którego pracodawcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
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nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. W ciągu 3 najbliższych lat, czyli w latach 2016-2018 powstanie 100 000
nowych miejsc pracy dla bezrobotnych do 30 roku życia.
Koszty realizacji finansowane są ze środków Funduszu Pracy
i przeznaczono na nie kwotę 2,8 miliarda zł (https://www.
mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7541,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html 2016). Zgodnie z artykułem 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645), starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy
lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do
30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby
zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej
w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia. Umowy takie będą mogły być zawierane
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku,
a refundacja będzie dokonywana w latach 2016-2018. Na
taką formę wsparcia mogą zostać skierowane osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, jeżeli
prowadzi on działalność krócej niż 6 miesięcy lub u którego
w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
wystąpiła redukcja zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy.
Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani w ramach
zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego młodego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz
12 miesięcy po jej zakończeniu. W ten sposób młodzi ludzie
mogą zyskać możliwość wejścia na rynek pracy, uzyskania
stabilnej pracy przez okes przynajmniej 2 lat i zdobycia
w tym czasie niezbędnego doświadczenia. Korzyściami
pracodawcy jest pomoc finansowa w celu dodatkowego
zwiększenia zatrudnienia i oferowania pracownikom umów
o pracę zamiast cywilnoprawnych. Trudno obecnie oceniać
efektywność instrumentu ze względu brak miarodajnych
danych.
Wprowadzenie refundacji ma na celu ułatwienie podejmowania pracy przez młode osoby, które nie posiadają
bogatego doświadczenia zawodowego. Ze względu na fakt,
że nie zgromadzono jeszcze danych dotyczących realizacji
tej formy wsparcia, trudno dokonać jednoznacznej oceny.
Z pewnością jednak każde miejsce pracy, na którym zostanie zatrudniony młody bezrobotny, rozpoczynający drogę
zawodową jest zjawiskiem pozytywnym.

Podsumowanie
W ocenie MRPiPS wprowadzenie nowych instrumentów rynku pracy w postaci bonów to trafne rozwiązanie,
dzięki któremu wielu młodych bezrobotnych ma możliwość
zaistnienia (Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą…
2016: 131). Należy podkreślić, że stanowi to duży przełom
w podejściu do sposobu aktywizacji młodych bezrobotnych. Innowacyjność w tym przypadku polega na pobudzaniu i podtrzymywaniu aktywności osób do 30 roku życia
w procesie poszukiwania zatrudnienia. Inicjatywa w zakresie aktywizacji zawodowej w znacznym stopniu zostaje
oddana osobom młodym przy jednoczesnym zapewnieniu
kontroli ze strony urzędów pracy w trosce o celowość wydatkowania środków publicznych. Powiatowe urzędy pracy
sygnalizują, że skala oczekiwań w zakresie realizacji tych instrumentów jest znacznie większa niż ich możliwości finansowe. O wysokim stopniu realizacji celu świadczy duża ilość
posiadaczy bonów, którzy trafiają na rynek pracy, gdy ukończą szkolenie bądź też pozostają w zatrudnieniu po odbyciu
stażu (Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą… 2016:
130). W przypadku refundacji części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie
społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia
nie ma możliwości dokonania jednoznacznej oceny, ponieważ jest to instrument wprowadzony dopiero od początku
2016 roku i nie ma jeszcze miarodajnych danych z okresu
jego realizacji. Niemniej należy podkreślić, że formy aktywizacji stosowane po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 roku przyczyniają
się do spadku bezrobocia wśród młodych. Spadek ten nie
jest jednak wystarczający. Niekorzystne wydaje się rozszerzenie pakietu tych instrumentów na wszystkich bezrobotnych, ponieważ grupa bezrobotnych znajdująca się w szczególnej sytuacji na ryku pracy ponownie miałaby mniejsze
szanse na znalezienie pracy w stosunku do pozostałych
bezrobotnych z większym doświadczeniem.
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Wykonywanie pracy na podstawie
skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności
jako tytuł ubezpieczenia społecznego
Performing work on the basis
of a referral to work during imprisonment
as the title of social security

Jedną z form resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności jest wykonywanie pracy. Możliwość świadczenia
pracy przez osadzonych została uregulowana w Ustawie z dnia 6
czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy. Na podstawie regulacji zawartych w tym akcie, skazany ma możliwość zatrudnienia
na podstawie skierowania do pracy. Osobom, wobec których zapadł prawomocny wyrok skazujący, zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy, natomiast skazani na karę dożywotniego
pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym typu
zamkniętego, mogą wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu
karnego. Osoby pozbawione wolności mają prawo do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach. Celem artykułu jest analiza regulacji dotyczących zatrudniania
osób odbywających karę pozbawienia wolności, wysokości wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu wykonywanej pracy.

One of the forms of prisoners’ resocialization is work. The
opportunity of working for a person carrying out the prison sentence is regulated in the Act of 6 June 1997 Executive Penal Code.
Based on the provisions in this act, the prisoner can be employed
on the basis of the work placement. Persons convicted by a final
judgment shall be ensured as far as possible the provision of work.
Sentenced to life imprisonment serving sentence in closed prison,
can perform work only in prison. People carrying out the prison
sentence have the right to social insurance regulated in the separate laws and regulations. The aim of the article is to analyze the
regulations concerning the employment of prisoners, remuneration and rules to social insurance through employment.

Słowa kluczowe: praca, skazani, wynagrodzenie, ubezpieczenia
społeczne.

Keywords: work, convicted, remuneration, social insurance.

Wstęp
Polski Kodeks karny przewiduje trzy rodzaje kar za
popełnione przestępstwo: karę grzywny – jest to kara
kryminalna o charakterze majątkowym, występuje
w dwóch formach: kwotowej (polega na wskazaniu przez
sąd konkretnej kwoty pieniężnej) lub w stawkach dziennych (wysokość grzywny ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych skazanego); karę ograniczenia wolności – jest to kara pracy na cele społecznie użyteczne;
karę pozbawienia wolności – polega na przymusowym
umieszczeniu osoby skazanej na określony czas w strzeżonym zakładzie karnym.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Renata Badowiec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakłady karne mogą być organizowane w zakłady typu
zamkniętego, półotwartego czy otwartego – różnią się stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych, a także wynikającymi z tego uprawnieniami oraz obowiązkami w zakresie
poruszania się zarówno w zakładzie, jak i poza nim (http://
karne.pl/wykonywanie-kary.html 2016).
Osoby, które są pozbawione wolności, mają możliwość
zatrudnienia. Takie inicjatywy mieszczą się w ramach działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych, a także podejmowane są w celu osiągnięcia odpowiednich korzyści zarówno
ekonomicznych, jak i społecznych (http://www.sw.gov.pl/
pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej... 2016). Resocjalizację skazanych – w warunkach pozbawienia wolności
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– można osiągnąć poprzez: ukształtowanie u osadzonego
w zakładzie karnym nawyku pracy, nauczenie zawodu, zachowanie i rozwój sił fizycznych, a także umysłowych. Przy
zatrudnieniu skazanego należy wziąć pod uwagę fakt, że
praca ta powinna być produktywna, organizowana z myślą
o przyszłości skazanego, mieć charakter zespołowy, aby zaistniała możliwość wdrożenia skazanych do współdziałania
z innymi, współzawodnictwa i wysiłku. Należy również łączyć tę pracę z wyuczeniem zawodu. Powinna ona podlegać tej samej ochronie co praca wykonywana na wolności,
a jednocześnie nie może ona posiadać charakteru dolegliwości. Personel zakładu penitencjarnego ma za zadanie
uświadomić skazanemu, że praca stanowi pewne minimum
zastosowania zasad współżycia społecznego. Oprócz wartości wychowawczych, które niesie za sobą możliwość zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności,
praca pełni rolę terapeutyczną. Skazany w zakładzie pracy
jest traktowany nie jak więzień, a robotnik. Ma to istotne
znaczenie dla jego psychicznej kondycji (Pawela 1999).
Zasadą jest odpłatność pracy skazanego. Jego wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej stawkę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, jednak pod warunkiem, że skazany wykona pełną miesięczną normę pracy lub przepracuje pełen miesięczny wymiar czasu pracy.
W przypadku, gdy skazany przepracuje mniej lub wykona
niższe normy, jego wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do wykonanej pracy. Takie wytyczne obowiązują przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych na terenie zakładu karnego. W przypadku
skazanych, którzy zostali zatrudnieni przy pracach porządkowych oraz pomocniczych, wykonywanych odpłatnie na
rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, stawka
została przedstawiona w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych. W tym
przypadku punktem wyjścia jest również minimalne wynagrodzenie (http://www.apcz.pl/czasopisma/index... 2016).
Takie rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę również
wpływa na kondycję psychiczną skazanego, który traktowany jest jak pracownik, a nie więzień.

Podstawy prawne i proces zatrudniania osób
przebywających w zakładach karnych
Zatrudnianie skazanych zostało uregulowane w artykułach 121-129 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny wykonawczy oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004
roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.
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Kwestie zatrudniania osób pozbawionych wolności znajdują
również odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997
roku o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.
Pracę zapewnia się przede wszystkim tym skazanym,
którzy mają szczególnie trudną sytuację materialną rodzinną lub osobistą, a także zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych. Przy kierowaniu do pracy należy wziąć pod
uwagę (w miarę możliwości): zawód, wykształcenie, potrzeby osobiste skazanego.
Osoby pozbawione wolności mają możliwość wykonywania pracy na podstawie skierowania do pracy. W stosunku do tych skazanych stosuje się jedynie przepisy dotyczące
czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopuszczalne jest także wykonywanie przez skazanych pracy na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub innej podstawie prawnej.
W przypadku zawarcia ze skazanym umowy o pracę następuje nawiązanie stosunku pracy. Oznacza to, że w zakresie,
który nie został uregulowany inaczej niż przepisy kodeksu
pracy, właśnie ten akt prawny ma zastosowanie (http://
zielonalinia.gov.pl/Zatrudnianie-osob-pozbawionych-wolnosci... 2015).
Dyrektor zakładu karnego kieruje do pracy na podstawie umowy o zatrudnienie odpłatne albo porozumienie, które dotyczy warunków zatrudnienia skazanych. Na
wniosek skazanego, pracodawca zobowiązany jest określić
w formie pisemnej warunki zatrudnienia. Wniosek przyszłego pracownika zawiera potwierdzenie od pracodawcy, że
ma zamiar zawrzeć z nim wybrany stosunek prawny. Aby
dyrektor zakładu karnego wyraził zgodę na pracę skazanego, wymagana jest pisemna zgoda osoby odbywającej karę
pozbawienia wolności na przyjęcie proponowanych warunków. Działanie to jest fundamentem zawarcia porozumienia
między dyrektorem a pracodawcą w sprawie zatrudnienia.
Zgoda skazanego dotyczy zatrudnienia u konkretnego pracodawcy i obowiązuje przez okres przebywania pracownika
w zakładzie karnym.
Do obowiązków pracodawcy, który zatrudnia skazanego należą: dostarczenie do zakładu karnego obowiązujących u niego przepisów dotyczących zatrudnienia, a zwłaszcza informacji na temat czasu pracy oraz wynagrodzenia,
a także zmian dokonywanych w tym obszarze; niezwłoczne
po zatrudnieniu przesłanie do zakładu karnego potwierdzenia o przyjęciu do pracy skazanego wraz z określeniem
stanowiska oraz przyznanej stawki wynagrodzenia z przysługującymi mu dodatkami; informowanie zakładu karnego
o każdym przypadku negatywnego zachowania skazanego
(Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego
2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania
skazanych, § 8). Przed rozpoczęciem pracy, skazany powi-
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nien zostać przeszkolony z zakresu przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznany z obsługą maszyn, a ponadto przyuczony do wykonywania pracy, która
została mu przydzielona. Każda zatrudniona osoba odbywająca karę w zakładzie karnym otrzymuje również odzież
roboczą i ochronną, a także sprzęt ochrony osobistej, który
został przewidziany w odpowiednich przepisach oraz układach zbiorowych pracy (Pawela 1999).
W celu tworzenia warunków umożliwiających zatrudnianie skazanych oraz prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być tworzone przywięzienne zakłady pracy przy
zakładach karnych. Prowadzone są one jako: przedsiębiorstwa państwowe, spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w których Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna posiada więcej niż 50% udziałów albo
akcji, gospodarstwa pomocnicze przy zakładzie karnym.
Osoby pozbawione wolności muszą stanowić co najmniej
20% ogółu zatrudnionych w przywięziennym zakładzie pracy (Ustawa z dnia 28 września 1997 roku o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolności, artykuł 3).

Wynagrodzenie za pracę osób odbywających
karę pozbawienia wolności
Nowelizacje Kodeksu karnego wykonawczego dokonane w latach 1998-2002 miały za zadanie dostosowanie
do zmian w systemie prawa, jednak nie wywarły one poważnych zmian w tym akcie. Znaczące zmiany przyniosła
dopiero Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zmianie
ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła do kodeksu szereg
nowych instytucji. Gruntowna modyfikacja tego aktu nastąpiła również po pojawieniu się w porządku prawnym
Ustawy z 24 lipca 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks karny
wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczyły między innymi uporządkowania zasad dotyczących
świadczenia pracy przez skazanych. W celu uatrakcyjnienia
oferty zakładów karnych zostało ustalone najniższe wynagrodzenie w przypadku pełnoetatowej pracy więźniów na
poziomie połowy powszechnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także nastąpiła możliwość
nieodpłatnego świadczenia pracy przez osoby odbywające
karę pozbawienia wolności (Flisek 2007).
Za pisemną zgodą skazanego lub na jego pisemny
wniosek, nieodpłatnie mogą być wykonywane: prace publiczne na rzecz organów administracji publicznej, organizacji pożytku publicznego, prace wykonywane na cele charytatywne. Ponadto za prace na rzecz Służby Więziennej
albo prace porządkowe wykonywane na rzecz samorządu

terytorialnego nieprzekraczające 90 godzin miesięcznie,
także nie przysługuje wynagrodzenie. Za te prace może
jednak być przyznana nagroda (http://zielonalinia.gov.pl/
Zatrudnianie-osob-pozbawionych-wolnosci... 2016).
W przypadku odpłatnego zatrudnienia w 2011 roku,
nastąpiła zmiana w wynagradzaniu osób odbywających
karę w zakładach karnych. Do tej daty obowiązywały zasady
ustanowione w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie
z treścią przepisów tej ustawy więźniowi, który zatrudniony
był w pełnym wymiarze godzin, przysługiwało wynagrodzenie w wysokości „co najmniej minimalnego wynagrodzenia
za pracę”. Gdy skazany zatrudniony był w niepełnym wymiarze godzin, płaca naliczana była proporcjonalnie do wypracowanych godzin. Dnia 23 lutego 2010 roku pojawiło się
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym
wcześniejsze warunki wynagradzania pracowników w czasie
odbywania kary były niezgodne z przepisami Konstytucji.
W związku z tym, doszło do nowelizacji Kodeksu karnego
wykonawczego. Zgodnie z nową regulacją wynagrodzenie
więźnia, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin,
musi być równe lub większe od wysokości obowiązującej
płacy minimalnej. Wypłata ta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do ilości przepracowanego w miesiącu czasu pracy albo wykonanej normy pracy. W przypadku zatrudnienia
skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe
wynagrodzenie ustalane jest w kwocie proporcjonalnej do
liczby przepracowanych godzin (http://www.wynagrodzenia.pl... 2016).
Zgodnie z regulacją artykułu 125 § 1 Kodeksu karnego
wykonawczego, w przypadku wykonywania pracy uciążliwej, niebezpiecznej lub szkodliwej dla zdrowia, skazanemu
przysługują nagrody regulaminowe i przypadające mu z tytułu zatrudnienia premie za oszczędność surowca, wynagrodzenie za racjonalizatorstwo i wynalazczość, a także za
pracę wykonywaną ponad określoną normę pracy lub normę czasu pracy, które pracownik otrzymuje w całości, bez
potrąceń 20% na cele społeczne (Ustawa z dnia 6 czerwca
1997 roku Kodeks karny wykonawczy, artykuł 43).

Zatrudnianie skazanych
jako tytuł ubezpieczenia społecznego
Wszystkie osoby, które pozostają w stosunku pracy,
z wyłączeniem prokuratorów i sędziów, objęte są ubezpieczeniem pracowniczym, będącym częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ubezpieczeniowy powiązany
jest z automatycznym powstaniem stosunku ubezpieczenia
społecznego wraz z podjętym w ramach stosunku pracy zatrudnieniem. W ten sposób pracownik staje się ubezpie15
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czonym i w sytuacji zatajenia jego zatrudnienia nie wpływa
to na istnienie stosunku ubezpieczenia społecznego. Jedną
z cech charakterystycznych ubezpieczeń społecznych jest
obowiązek opłacania składek, które później dają podstawę
do finansowania świadczeń.
Ubezpieczenie społeczne pracowników uregulowane jest
przepisami Ustawy z 13 października 1998 roku o systemie
ubezpieczeń społecznych, a także Ustawy dotyczącej poszczególnych działów ubezpieczeń społecznych (Florek 2012).
Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 punkt 8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają z zastrzeżeniem
artykułów 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi odpłatnie pracę
na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania”. Kodeks karny wykonawczy umożliwia wykonywanie
pracy w czasie pobytu w więzieniu osobom, które odbywają karę pozbawienia wolności. Nie ma natomiast podstaw
prawnych do możliwości zatrudniania osób tymczasowo
aresztowanych – zatem zakres podmiotowy w artykule 6
ustęp 1 punkt 8 został ujęty szerzej niż w kodeksie (Ustawa
z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych, artykuł 6 ustęp 1 punkt 8).
W ujęciu Kodeksu karnego wykonawczego, skierowanie
stanowi odrębną podstawę do wykonywania pracy, a tym samym tytuł do obowiązku ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Jeśli skazany wykonuje pracę na podstawie umowy
o pracę albo na innej prawnej podstawie w przywięziennym
zakładzie pracy albo pracę zarobkową wykonuje na własny
rachunek, podlega wtedy obowiązkowi ubezpieczenia na zasadach ogólnych, czyli z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub
umowy o pracę nakładczą. Skierowanie do pracy jako tytuł
obowiązku ubezpieczenia dotyczy natomiast tych skazanych,
którzy są zatrudnieni odpłatnie przy pracach porządkowych
i pomocniczych związanych z utrzymywaniem czystości i porządku wewnątrz zakładu karnego, a także w jego najbliższym otoczeniu oraz przy wykonywaniu niektórych prac,
mających związek z funkcjonowaniem zakładu, jeżeli wymiar
czasu tej pracy nie jest mniejszy niż 90 godzin miesięcznie
(Jędrasik-Jankowska 2013).
Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych podstawę wymiaru składek osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy,
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, w tym stosunku pracy, stanowi wynagrodzenie, które im przysługuje. Równocześnie, zgodnie
z artykułem 104 ustęp 1 punkt 1 litera d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, u wykonujących
pracę w okresie pozbawienia wolności lub tymczasowego
16

aresztowania, obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne na Fundusz Pracy ustalane są od kwot, które stanowią podstawę wymiaru
składek emerytalno-rentowych, wynoszących w przeliczeniu na miesiąc co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę. Kiedy ustali się, że przychód, który stanowi podstawę
wymiaru składek w przeliczeniu na miesiąc będzie wynosił
co najmniej minimalne wynagrodzenie, opłacanie składek
na Fundusz Pracy jest obowiązkowe. Nie ma natomiast przy
tym znaczenia wymiar czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności. Tak samo orzekł lubelski oddział ZUS w decyzji z dnia 25 czerwca 2014 roku. Stwierdził,
że za skazanego skierowanego do pracy w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, opłaca się składkę na Fundusz Pracy, jeżeli w miesiącu dostanie co najmniej minimalne wynagrodzenie (http://prawo.rp.pl/artykul/1132529.
html 2016).
Okres zatrudnienia na podstawie skierowania do pracy
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, stanowiący
tytuł ubezpieczenia społecznego, znajduje odzwierciedlenie także w artykule 127 Kodeksu karnego wykonawczego.
Stanowi on, że okresy pracy wykonywanej przez skazanego
w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, za którą
przysługuje wynagrodzenie, są okresami składkowymi na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z wyjątkiem prac wskazanych w artykule 123a § 1, 2 i 3 (prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej, prace porządkowe na rzecz samorządu
terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin
miesięcznie; na wniosek lub za pisemną zgodą skazanego
dyrektor może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy
pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej, przy pracach wykonywanych na cele charytatywne
oraz przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; za pisemną zgodą skazanego możliwe jest wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy
w celu przyuczenia, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc)
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy, artykuł 123 a).
Co do zasady, okresy odpłatnej pracy wykonywanej
przez skazanego, z wyjątkiem zatrudnienia na podstawie
umowy cywilnoprawnej, wliczane są do okresu pracy, od
którego zależy przyznanie pewnych uprawnień pracowniczych. Zasada ta nie znajduje jednak zastosowania, jeśli
przepisy prawa pracy lub postanowienia układu zbiorowego pracy stanowią, iż do stażu pracy wlicza się wyłącznie
okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, określonej
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branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub
pracy wykonywanej w szczególnych warunkach (http://
zielonalinia.gov.pl/Zatrudnianie-osob-pozbawionych-wolnosci... 2016).
Przy zatrudnieniu odpłatnym należy zwrócić uwagę na
fakt, że więźniowie są wynagradzani w inny sposób niż tradycyjni pracownicy. Zgodnie z regulacją przyjętą w Ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pozbawione
wolności objęte są składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacają z własnych środków, w częściach równych
ubezpieczeni i podmiot zatrudniający (zakład karny lub jednostka samorządu terytorialnego), ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, natomiast składkę na ubezpieczenie
wypadkowe w całości pokrywa ze swoich środków podmiot
zatrudniający, obowiązują je również składki przewidziane
wyłącznie dla tej grupy pracowników – na Fundusz Pomocy
Postpenitencjarnej oraz na Fundusz Aktywizacji Zawodowej
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
Dodatkowo, z wypłaty więźnia odkładana jest pewna kwota,
która zostanie mu przekazana w momencie zwolnienia z zakładu karnego (jest to akumulacja). Kwota ta przeznaczona
zostaje na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie.
Środki te gromadzone są do pewnej wysokości – jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników;
nie prowadzi się z nich egzekucji i na wniosek skazanego zostają przekazane na książeczkę oszczędnościową.

Podsumowanie
Skazanemu, który odbywa karę pozbawienia wolności,
należy w miarę możliwości zapewnić świadczenie pracy. Należy pamiętać, że taka osoba korzysta z podobnych praw
i obowiązków jak każdy inny pracownik. Praca skazanego jest odpłatna (jednak na korzyść pracodawcy, zgodnie
z przepisami prawa, wypłacane wynagrodzenie jest niższe
niż innych pracowników), przysługuje mu urlop wypoczynkowy, a wykonana przez niego praca stanowi podstawę do
stażu, od którego zależą uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe.
Zgodnie z danymi statystycznymi Służby Więziennej,
powszechność zatrudnienia skazanych i ukaranych w 2014
roku wyniosła 34,7%, natomiast w 2015 roku – 35,5%
(http://sw.gov.pl/Data/Files/001c169lidz/rok-2015.pdf
2016). Liczba zatrudnionych nieznacznie więc wzrosła.
Może być to spowodowane przykładowo przyznaniem
prerogatyw ustawowych przywięziennym zakładom pracy
(w przypadku, gdy liczba skazanych stanowiła średniorocznie co najmniej 50% zatrudnionych w przeliczeniu na peł-

ne etaty w poprzednim roku podatkowym) (Ustawa z dnia
28 września 1997 roku o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności, artykuł 6). Ponadto, na uwagę zasługują utworzone ustawą Fundusze Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Do promowania zatrudniania osób pozbawionych wolności włączają
się także powiatowe urzędy pracy. Udzielają one informacji,
które dotyczą spełnienia wymogów zatrudniania i przedstawiają korzyści płynące z zatrudnienia osób skazanych
(http://www.apcz.pl/czasopisma... 2016).
Zatrudnianie osób odbywających karę pozbawienia
wolności ma również pozytywny wymiar w społeczeństwie
– fakt, że dzięki wykonywanej pracy nie są bezużyteczni dla
społeczeństwa wpływa na przeciwdziałanie marginalizacji
w społeczeństwie, podjęta praca umożliwia także pozyskanie środków na własne potrzeby. Praca wykonywana w czasie odbywania kary pozbawienia wolności może również
wpłynąć na późniejszy proces aktywizacji zawodowej skazanych w warunkach wolnościowych.
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Niedoskonałości w prawnych regulacjach
dotyczących zatrudniania
pracowników samorządowych
Imperfections in the legal regulations
on the employment of local government employees

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu prawnych regulacji dotyczących zatrudniania pracowników w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i ich niedoskonałości, które powodują liczne
nadużycia przy zatrudnianiu pracowników i pozwalają na obejście
otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pracy.

The article discusses the issue of legal regulations concerning the employment of workers in the offices of local government
units. It focuses also on the imperfections of this employment,
which cause numerous abuses in the employment of workers
and allow to bypass the procedure of an open and competitive
recruitment.

Słowa kluczowe: urzędnicy, samorząd terytorialny, prawo administracyjne, prawo pracy.

Keywords: officials, local government, administrative law, labour
law.

Wstęp
Restytucja samorządu terytorialnego w Polsce jaka
nastąpiła w 1990 roku, a następnie stopniowe zwiększanie
wagi instytucji samorządowych, przypieczętowane przyznaniem w Konstytucji RP w artykule 163 domniemania
kompetencji w zakresie wykonywania władzy publicznej na
rzecz samorządu terytorialnego oraz powołaniem samorządu powiatowego i samorządu województwa, spowodowała
konieczność zbudowania kadry urzędniczej, realizującej zadania publiczne ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego. Z założenia — kadry fachowej i profesjonalnej, bo
tylko w ten sposób można zagwarantować efektywne wykonywanie administracji publicznej. Rosnąca ilość zadań do
wykonywania powodowała w kolejnych latach dynamiczny
rozwój administracji urzędniczej.
Liczba pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej wciąż rośnie — pomiędzy 2006 a 2012 rokiem,
według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosła
o prawie 23%, co tłumaczyć można większą ilością zadań
z tytułu realizacji inwestycji związanych z absorpcją środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Ornoch-Tabędzka i inni 2014: 27). Z raportu zatytułowanego Samorząd jako
pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym przygotowanego w Biurze Związku Miast Polskich wynika, że pracownicy samorządowi to dzisiaj (dane za listopad
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2014 roku), w zależności od definicji – od 250 tysięcy osób
w odniesieniu do ściśle rozumianej administracji samorządowej, do blisko 1,9 miliona osób szeroko rozumianego sektora samorządowego. Bierzemy w nim pod uwagę wszystkie
instytucje dostarczające usługi publiczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, dla których jednostki samorządu
terytorialnego są organem założycielskim lub prowadzącym
(np. szkoły, instytucje kultury, przedsiębiorstwa dostarczające usługi komunalne, szpitale, instytucje pomocy społecznej i zatrudnienia). Sektor samorządowy stanowi aż 21,5%
ogółu zatrudnionych w Polsce (w województwach słabiej
rozwiniętych nawet 33%), będąc jedną z ważnych miar skali
decentralizacji (Ornoch-Tabędzka i inni 2014: 7). Z punktu widzenia dalszych rozważań interesować nas będą pracownicy
samorządowi sensu stricto, a więc zgodnie z legalną definicją
pracownicy zatrudnieni w:
1. Urzędzie Marszałkowskim i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2. Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach
organizacyjnych;
3. Urzędzie Gminy, jednostkach pomocniczych gminy
oraz gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4. Biurach i ich odpowiednikach związków jednostek
samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
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5. Biurach i ich odpowiednikach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego — jeżeli ich statusu nie określają przepisy odrębne.
Jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie, artykuł 3
Ustawy o pracownikach samorządowych, który kształtuje
to kryterium o charakterze negatywnym, dotyczy przede
wszystkim dwóch grup pracowników. Pierwszą z nich są nauczyciele, wobec których stosuje się przepisy Ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r.
poz. 191 ze zm.), a w sprawach w niej nieuregulowanych,
w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, przepisy
Kodeksu pracy (artykuł 91c Karty Nauczyciela). Drugą grupę
stanowią pracownicy komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Osoby
zatrudnione w tych jednostkach tworzą bowiem korpus
służby cywilnej lub podlegają Ustawie z dnia 16 września
1982 roku o pracownikach urzędów państwowych — Dz.U.
z 2013 r. poz. 269 ze zm. (Szmit 2011: 13). Takich grup jest
więcej, chociażby wyróżnić można istnienie odrębnych
przepisów dotyczących statusu pracowników muzeów, któremu poświęcony jest Rozdział V Ustawy z dnia 21 listopada
1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.).

Status prawny pracowników
samorządowych w Polsce
W nauce administracji wskazuje się, że biurokracja zawodowa już w państwie absolutnym, a następnie w ustroju
kapitalistycznym, kształtuje się jako osobny zawód urzędniczy. Wykonywanie funkcji administracji staje się podstawą
ekonomiczną utrzymania tej grupy osób, a osobne przepisy
prawne (pragmatyki służbowe) wyodrębniają tę grupę także pod względem prawnym. Przepisy zapewniają tej grupie
przywileje, z których nie korzystają pozostali pracownicy,
ale nakładają na nich także obowiązki (lub wprowadzają
ograniczenia), które nie występują w innych grupach zawodowych (Leoński 2002: 105-106). Status prawny pracowników samorządowych w Polsce do 2009 roku określała Ustawa z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.). Mimo dokonywania w niej dość istotnych zmian, okazała się ona bardzo
przestarzała. Przed nowelizacją z 6 maja 2005 roku Ustawa
o pracownikach samorządowych w ogóle nie normowała
tak istotnych spraw, jak procedury naboru do pracy, awansowanie, zasady i tryb obsadzania najwyższych stanowisk,
czy też obowiązek szkolenia pracowników — uwzględnienie których to kwestii w ustawodawstwie o pracownikach

samorządowych jest konieczne. A to z uwagi na nałożony
w artykule 60 Konstytucji RP obowiązek zapewnienia obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych
prawa dostępu na jednakowych zasadach do służby publicznej, jak i na artykule 6 ustęp 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, dotyczącym zapewnienia profesjonalnego charakteru funkcjonariuszy lokalnych (Izdebski 2014:
290). Postępujące upolitycznienie administracji samorządowej i towarzyszący temu zjawisku nepotyzm spowodował, że kondycja kadr samorządowych osłabła zarówno
w wymiarze merytorycznym, jak i etycznym. Zjawisko to
przyczyniło się do obniżenia jakości administracji samorządowej i negatywnie wpłynęło na sprawność ́ jednostek
samorządu terytorialnego. Jako przykład patologii w omawianym obszarze należy wskazać fakt obsadzania stanowisk
w administracji samorządowej z pominięciem wymogów
Ustawy o pracownikach samorządowych, co wprost godziło w prawo powszechnego dostępu do służby publicznej
i było odbierane przez społeczeństwo jako tzw. kolesiostwo,
czy też partiokracja (Chochowski 2015: 22). W piśmiennictwie podnoszono, że „nie stoi na przeszkodzie dokonywanie zasadniczych zmian personalnych w urzędach i innych
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, wskutek zmiany orientacji politycznej w organie
wykonawczym, z reguły w wyniku wyborów”. Wskazywano,
że można mówić o „faktycznym stanie łupów w polskich
samorządach” (Dębicka 2008: 299-300). Dnia 1 stycznia
2009 roku weszła w życie uchwalona 21 listopada 2008
roku Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.)
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.). Na mocy artykułu 60
uchyliła ona Ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, która obowiązywała od początku
działalności samorządu terytorialnego w Polsce i, co ważne,
była oparta na założeniu, że główną rolę w wykonywaniu
władztwa publicznego na obszarze gminy powinni wykonywać pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie
mianowania. Istotne także jest to, że już w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy nastąpił kluczowy przełom w systemie zatrudniania pracowników samorządowych poprzez
wprowadzenie instytucji naboru na stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Wprawdzie, jak
pokazały późniejsze doświadczenia, ustalona wówczas
definicja wolnego stanowiska urzędniczego była nieprecyzyjna i powodowała rozbieżności w jej zastosowaniu, to
bezsprzecznie był to moment zwrotny w sposobie doboru
kadr w sektorze samorządu terytorialnego (Fijołek, Sierzputowski 2014: 85). Jakkolwiek należy mieć świadomość,
że instytucja naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
choć stanowi istotne utrudnienie w prowadzeniu polityki
dowolnego zatrudniania pracowników, najczęściej według
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klucza politycznego, nie zabezpiecza całkowicie przed patologiami wynikającymi z tego tytułu. Pozwala jednakże na
upublicznienie informacji o wolnym stanowisku urzędniczym i umożliwia społeczną kontrolę opinii publicznej nad
obsadzeniem danego stanowiska. Stąd też, w przekonaniu
Autora, instytucja ta jest niezwykle pożądana, a wyjątki od
jej stosowania powinny być nieliczne i wysoce uzasadnione.

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 u.p.s. nabór na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze, jest otwarty
i konkurencyjny. Oznaczać ma to, że jest on powszechnie
dostępny i odbywa się na zasadach umożliwiających pozyskanie obiektywnie najlepszego kandydata (Liszcz 2010:
185). Ustawodawca zdecydował się w artykule 12 ustęp
1 u.p.s. ustanowić legalną definicję „wolnego stanowiska
urzędniczego”, w myśl której jest to stanowisko, na które,
zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia,
nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane
na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to
stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego
naboru nie został zatrudniony pracownik. W piśmiennictwie podnoszono, że artykuł 12 u.p.s. wprowadza zasadę
następczego charakteru naboru (konkursu) wobec przeniesienia – wolnym stanowiskiem obligującym do przeprowadzenia naboru jest bowiem tylko takie stanowisko, którego
nie udało się obsadzić w drodze przeniesienia, także zewnętrznego, co oznaczać może w praktyce fikcyjny charakter
artykułu 11 (Mordel 2009: 53). Autor ocenia to rozwiązanie
pozytywnie, albowiem istnieje w ten sposób możliwość do
wyróżnienia jednego z dotychczasowych, doświadczonych
pracowników awansem wewnątrz jednostki (w ustawie
wskazano, że na wyższe stanowisko może być przeniesiony
pracownik, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki) albo w ten sposób szukać
oszczędności — poprzez zlikwidowanie innego, zbędnego
etatu. Nie wymaga również przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, co
również wydaje się być uzasadnione z uwagi na charakter
zatrudnienia — a więc w oparciu o umowę na zastępstwo,
stosowaną w szczególnych okolicznościach.
Pracownicy samorządowi zatrudniani są na trzech typach stanowisk:
• urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach
urzędniczych;
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• doradców i asystentów;
• pomocniczych i obsługi.
Procedura otwartego i konkurencyjnego naboru dotyczy wyłącznie wolnego stanowiska urzędniczego, w tym
kierowniczego stanowiska urzędniczego. Zatrudnianie pracowników na stanowiskach doradców i asystentów oraz
stanowiskach pomocniczych i obsługi następuje poza procedurą konkursową.
Zatrudnienie na stanowiskach doradców i asystentów
następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio:
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie
może przekroczyć: w gminach do 20 tysięcy mieszkańców
— 3 osób; w gminach do 100 tysięcy mieszkańców oraz powiatach – 5 osób; w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób. Powszechnie wskazuje się, że wprowadzenie tej kategorii stanowisk jest odpowiednikiem stanowisk
członków gabinetów politycznych Rady Ministrów, funkcjonujących od 1996 roku. Choć w piśmiennictwie wskazuje
się również, że taka interpretacja jest jednak nieuzasadniona, doradcy – i w ogóle niewystępujący w gabinetach
politycznych – asystenci, z założenia powinni być merytorycznymi, a nie politycznymi, pomocnikami szefów organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,
rekrutującymi się spośród osób o szczególnych kwalifikacjach, np. naukowych, wykonującymi obowiązki służbowe
w sposób mniej sformalizowany niż tradycyjni pracownicy
na stanowiskach urzędniczych (Izdebski 2014: 297). Praktyka nierzadko mija się z założeniami i jest to funkcja jak
najbardziej polityczna, jakkolwiek Autor rozumie potrzebę
jej istnienia i aprobuje fakt, że ustawodawca jednoznacznie
określił, iż osoby te pełnią stanowiska na czas określony
– pełnienia funkcji przez piastuna organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego. Truizmem jest, że
sprawowanie władzy publicznej we wspólnocie samorządowej jest związane z aktywnością polityczną. Stąd też
obecność współpracowników o charakterze politycznym
jest czymś zupełnie oczywistym. Wydaje się, że zatrudnienie poza procedurą konkursową i na czas określony najbliższych współpracowników politycznych piastuna organu
władzy wykonawczej ma sens i jest to zgoła lepsze rozwiązanie, aniżeli zatrudnianie takich osób na czas nieokreślony
na stanowiskach urzędniczych.
Ustawodawca nie sprecyzował w ustawie pojęcia stanowisk pomocniczych i obsługi. W rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych znajduje się wykaz
stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz
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doradców i asystentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). Wśród
stanowisk pomocniczych i obsługi wyróżnić można ponad
20 rodzajów stanowisk, m.in. pracownika wykonującego
zadania w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
bibliotekarza, sekretarkę, kancelistę, archiwistę, kierowcę,
konserwatora, sprzątaczkę, gońca, pomoc administracyjną.
Ustawodawca zdecydował, że wobec tej grupy stanowisk
nie ma potrzeby organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów, z uwagi na ich charakter – niewymagający
szczególnych umiejętności i kompetencji. W przekonaniu
Autora, biorąc pod uwagę wykaz stanowisk i dostrzegając
tam zwłaszcza pozycje bliżej niesprecyzowanej „pomocy
administracyjnej”, czy też „sekretarki/kancelisty”, którzy
mogą wykonywać zadania zbieżne z zadaniami referenta zajmującego się pracami administracyjno-biurowymi
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, istnieje możliwość ominięcia w ten sposób procedury konkursowej
w celu zatrudnienia nowych pracowników samorządowych. Należy w tym miejscu również wspomnieć o innej,
kontrowersyjnej praktyce związanej z instytucją awansu
wewnętrznego, która ma pierwszeństwo przed organizowaniem otwartego i konkurencyjnego naboru. Ustawodawca
w 2013 roku dostrzegł problem „awansów wewnętrznych”
pomiędzy różnymi grupami stanowisk. Ustawą nowelizującą z dnia 10 maja 2013 roku, dodano ustęp 2 do artykułu 20 u.p.s., który jednoznacznie przesądza, że awans
wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej
samej grupy stanowisk, o których mowa w artykule 4 ustęp
2 punkt 1-3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 645). Oznacza to, że przeniesienia na wyższe stanowisko mogą następować jedynie
w obrębie danego rodzaju stanowisk, a więc w ramach
stanowisk urzędniczych, doradców i asystentów oraz pracowników pomocniczych i obsługi. W praktyce omawiana
zmiana powoduje, że nie jest obecnie możliwe awansowanie pracowników bez przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru z grupy stanowisk nieurzędniczych na
stanowiska urzędnicze. Dotychczas bowiem brak takiego
zakazu mógł prowadzić do nadużyć polegających na obchodzeniu przepisów o merytorycznym naborze i zatrudnianiu
na stanowiskach urzędniczych osób, które zostały wcześniej zatrudnione na zasadach ogólnych (Rycak i inni 2013).
Ustawodawca nie przewidział jednakże żadnej sankcji za
naruszenie tego zakazu. W piśmiennictwie wskazuje się, że
nie jest tu możliwe zastosowanie sankcji nieskuteczności
przeniesienia. Porozumienie stron zawarte z pogwałceniem
komentowanego przepisu prowadzi do przekształcenia stosunku pracy i objęcia przez pracownika nowego stanowiska.
Jednakże sytuacja taka uzasadnia podjęcie środków o charakterze dyscyplinarnym wobec osób winnych naruszenia
przepisów, a ponadto daje ona podstawę do zastosowania

wypowiedzenia zmieniającego, mającego na celu doprowadzenie do usunięcia stanu niezgodności stanu faktycznego
z prawem (Rycak i inni 2013). W praktyce jednak trudno
wyobrazić sobie, by środki o charakterze dyscyplinarnym
były wyciągnięte w stosunku do wójta czy starosty, będących kierownikami urzędu, odpowiedzialnymi za zatrudnianie pracowników samorządowych. Zakaz ten w istocie
ma charakter postulatywny i nie ma prawnej możliwości
wyegzekwowania jego przestrzegania.

Praktyka stosowania przepisów ustawy
Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując
wadliwe przepisy, chętnie korzystają z niedoskonałości
prawnych regulacji, aby ominąć organizowanie otwartego
naboru na stanowiska urzędnicze. Jak wynika z informacji
o wynikach kontroli, jaką przeprowadziła Najwyższa Izba
Kontroli w 2013 roku, badając realizację zadań pracodawcy
w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012 w wybranych 45 urzędach
samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa
stwierdziła, że:
• w 19 urzędach (42,2%) nie dopełniono obowiązków
związanych z przeprowadzaniem otwartych i konkurencyjnych naborów na stanowiska urzędnicze,
w tym m.in. w dwóch urzędach zatrudniono cztery
osoby, które nie spełniały wymagań niezbędnych
do zajmowania tych stanowisk. W pozostałych 16
urzędach nieprawidłowości w tym zakresie miały
charakter formalny i dotyczyły m.in. nieprzestrzegania terminów publikowania ogłoszeń o naborze
i informacji o jego wynikach w Biuletynie Informacji
Publicznej, zamieszczania niekompletnych danych
w ogłoszeniu o naborze oraz określania krótszych niż
10 dni terminów na składanie dokumentów;
• w 13 z 45 urzędów (28,9%) awansowano na stanowiska urzędnicze pracowników ze stanowisk pomocniczych i obsługi.
Analizując dane przedstawione w Biuletynach Informacji Publicznej można zaobserwować niebezpieczny trend
wzrostu liczby pracowników samorządowych zatrudnionych
na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Przykładem tego
może być Urząd Miejski w Nysie. W listopadzie i grudniu
2014 roku (tuż przed wyborami samorządowymi) na stanowiskach obsługi w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym tego Urzędu zatrudnienie wynosiło 11 etatów (wobec
166,75 etatów w całym Urzędzie). W listopadzie i grudniu
2015 roku zatrudnienie w tym Wydziale na stanowiskach
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obsługi wynosiło już odpowiednio 14,50 i 15,00 etatów.
Ponadto, w ramach robót publicznych i umów gwarancyjnych (co zalicza się do stanowisk pomocniczych i obsługi)
zatrudnienie wynosiło 72,05 i 45,00 etatów, wobec zatrudnienia wynoszącego 263,45 i 235,75 etatów w całym Urzędzie. W ciągu dwóch lat zatrudnienie w Urzędzie Miejskim
w Nysie wzrosło więc o 41,4%; zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych i obsługi wzrosło pięciokrotnie.

Podsumowanie
Pomimo licznych zmian w statusie prawnym pracowników samorządowych, w tym uchwalenia nowej ustawy,
wciąż artykuł 60 Konstytucji RP, gwarantujący obywatelom
prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, jest prawną fikcją. Włodarze chętnie korzystają z każdej luki prawnej, niedoskonałości bądź niejednoznaczności
w interpretacji przepisów, które pozwalają ominąć obowiązek organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów
— które, choć może nie gwarantują w pełni jednakowego
dostępu, który jest postulowany, jednakże stanowią istotny
element kontroli społecznej. Jakkolwiek instytucja awansu
wewnętrznego wydaje się niezbędna, dla zachowania pełnej transparentności funkcjonowania organów władzy publicznej, informacja o przeniesieniu pracownika w ramach
awansu wewnętrznego powinna być, zdaniem Autora,
publicznie ogłaszana w miejscach i na zasadach zbieżnych
z informacją o naborach na wolne stanowiska urzędnicze.
Wydaje się, że należałoby podjąć dyskusję nad potrzebą kolejnej nowelizacji przepisów i w tym kontekście,
w przekonaniu Autora, należałoby wysunąć de lege ferenda
postulat zmiany podziału stanowisk (i wprowadzenie ograniczeń co do zatrudniania osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi) bądź też w skrajnej postaci – ujednolicenie
ich statusu. W razie braku woli tak zdecydowanej interwencji ustawodawcy, z pewnością należałoby doprecyzować
status tychże stanowisk poprzez wprowadzenie legalnych
definicji typów stanowisk oraz bezwzględnie ustanowić
sankcję z tytułu nieprzestrzegania zakazu określonego w artykule 20 ustęp 2 u.p.s.
Niekorzystne tendencje demograficzne, rosnące oczekiwania mieszkańców-członków wspólnoty samorządowej
co do rozszerzenia zakresu i jakości usług publicznych, przy
tym niewielki wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego i rosnące zadłużenie – wynikające przede wszystkim z realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, determinują podjęcie wysiłku optymalizacji stałych kosztów funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego. Zwłaszcza biorąc pod
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uwagę dane za ubiegły rok przedstawione w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, z których
wynika, że gminy wydały ponad 100 miliardów złotych na
bieżącą działalność, w tym 13,4 miliarda złotych na utrzymanie administracji. Niezbędne jest więc takie formułowanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
aby włodarze jednostek chętniej rezygnowali z pokusy
rozbudowywania struktur administracyjnych, zwłaszcza
w kontekście podejmowania tychże działań ze względu na
bieżące potrzeby polityczne, niekoniecznie zaś z pobudek
merytorycznych, a szansy na oszczędności upatrywali właśnie w „odchudzaniu” administracji.
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Ubiór dla pracownika
w interpretacjach i orzeczeniach
Clothing for the employee
in the interpretations and rulings

Każda praca wymaga stosowania określonego stroju. Niekiedy używanie określonego stroju jest wymagane prawem, innym
razem obowiązek ubrania się w dany sposób wynika z regulacji wewnętrznych lub z ogólnie przyjętego zwyczaju. W każdym przypadku podstawowym zagadnieniem jest podatkowo-ubezpieczeniowe
rozliczenie takiego świadczenia. Artykuł ten stanowi prezentację
sprzecznych linii orzeczniczych, dotyczących podatkowego aspektu
zapewnienia pracownikom odpowiedniego ubioru.

Every job requires a particular outfit. Sometimes the use of
a specific attire is required by the law. Another time the duty to
dress up in a concrete way, results from internal regulations or
the generally accepted custom. In any case, the basic issue is the
tax-insurance settlement of the benefit. This article presents the
contradictory line of jurisprudence regarding the tax aspect of providing employees with appropriate clothing.

Słowa kluczowe: odzież robocza, odzież ochronna, strój roboczy,
strój służbowy.

Keywords: clothing, protective clothing, work clothes, business
costume.

Wstęp
Pracownik powinien ubierać się odpowiednio do wykonywanej pracy. Odpowiedni ubiór to tak naprawdę ubiór
przyjęty w danym środowisku, stosowny do wykonywania
danego zawodu – sędzia w podkoszulku i krótkich spodenkach raczej nie budziłby zaufania i szacunku, z kolei garnitur
u barmana pracującego w barze na plaży też nie byłby właściwy. Dodatkowo, w niektórych przypadkach wymagany jest
ubiór specjalistyczny (np. toga, kitel, odzież robocza itp.).
Ze względu na warunki pracy, pracodawcy często zapewniają swoim pracownikom określone ubiory. Robią to w celu
wypełnienia ciążących na nich obowiązków w zakresie BHP.
Pracodawca, zgodnie z przepisami, jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych oraz
szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy i informować go o sposobach posługiwania
się tymi środkami (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 2376).
Środki te, tj. odzież i obuwie robocze, pracownik otrzymuje
nieodpłatnie. Zarówno odzież, jak i obuwie robocze muszą
spełniać wymagania określone w Polskich Normach (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502 ze zm., artykuł 2377 § 1 punkty 1 i 2):
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• w przypadku, gdy odzież pracownika może ulec zniszczeniu bądź znacznemu zabrudzeniu;
• ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne
bądź bezpieczeństwa i higieny pracy.
Innym z powodów, dla których pracodawca zapewnia
strój służbowy pracownikowi jest zamiar wprowadzenia odpowiednich standardów obsługi klienta lub z innych powodów np. w celach reklamowych.
Jeżeli obowiązek zapewnienia ubrania wynika z obowiązujących przepisów, sprawa jest prosta – przepisów tych musi
przestrzegać i pracodawca, i pracownik. Jeżeli natomiast pracodawca wprowadza obowiązek noszenia określonego stroju
bez wyraźnej podstawy prawnej, rodzi się pytanie, jak daleko
posuniętą swobodę posiada w tym zakresie. Przyjmuje się,
że obowiązek noszenia określonego stroju może być nałożony przez pracodawcę, jeżeli ma to wpływ na interesy firmy
np. kreowanie wizerunku firmy. Niespełnienie tego warunku
powoduje, że pracodawca nie może skutecznie (w znaczeniu prawnym) domagać się od pracownika określonego stylu ubierania. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy
pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie
i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które
dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 100 § 1).
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W sytuacji zatem, gdy pracownik nie ma kontaktu z klientem, żądanie pracodawcy, aby jego podwładny przychodził
w określonym stroju, może zostać uznane za bezpodstawne,
jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów.

Koszty uzyskania przychodów
Odzież dla pracownika nie jest za darmo – pracodawca
musiał zapłacić za jej zakup lub wytworzenie albo ponieść
koszt produkcji, jeżeli jest on producentem takiej odzieży.
Rodzi się pytanie czy koszty poniesione przez pracodawcę
stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.
Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (Ustawa
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., artykuł 22 ustęp
1 oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze
zm., artykuł 15 ustęp 1). Wyjątek stanowią koszty wymienione w katalogu wyłączeń zawartym w wyżej wymienionych
ustawach tj. artykuł 23 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych lub artykuł 16 Ustawy o podatku od osób
prawnych. Powoduje to, że aby uznać dany koszt za koszt
uzyskania przychodów, należy powiązać go z przychodami
i wykazać brak wyłączenia.
W przypadku świadczeń na rzecz pracowników powiązanie z przychodami jest dość oczywiste, gdyż pracodawca
zatrudniając pracowników ma na celu rozbudowę swojego
przedsiębiorstwa, a przechodząc na grunt podatkowy należy
pamiętać, że pracownicy generują przychody pracodawcy.
Powoduje to, że z reguły wystarczy wykazać brak wyłączenia,
a dane świadczenie stanowić będzie koszt uzyskania przychodów (http://www.podatki.abc.com.pl 2016).
W przypadku strojów pracowniczych brak jest wyraźnego wyłączenia, wobec czego nie powinno być problemu z zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania. Inaczej będzie
w odniesieniu do ubrań, które pracodawca będzie kupował
dla siebie – w tym przypadku, co do zasady, będzie to wydatek osobisty. Zagadnienie to zostało szeroko przedstawione
w wyrokach sądu.
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu sędziowie zauważyli, że zakup odzieży, czy też
środków higieny osobistej i kosmetyków, stanowi wydatek
związany z ogólnie pojmowanym funkcjonowaniem danej
jednostki w życiu społecznym. Niezależnie zatem od zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej, każda osoba
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musi nabywać i posiadać bieliznę i ubrania, które zużywają
się przez sam fakt funkcjonowania osoby w życiu społecznym. Dlatego też zakup tych rzeczy stanowi spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej, niezależnie
od tego czy prowadzi ona działalność gospodarczą. Wydatek
danej osoby fizycznej na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu
z działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest głównie innymi względami, aniżeli uzyskiwaniem
przychodu z tej działalności. Nie ma przy tym znaczenia fakt,
że w wykonywanym przez skarżącą zawodzie brokera ubezpieczeniowego dbałość o wygląd zewnętrzny jest bardzo ważna, jednakże nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Ponieważ
wykazane przez skarżącą wydatki z tego zakresu nie dotyczyły
ubioru, który z uwagi na specyficzne cechy mógłby być uznany za specjalistyczny strój służbowy, zasadnie nie uznano ich
za koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej
(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 14 listopada 2007 roku, sygn. I SA/Op 144/07).
Wydatki na zakup odzieży mogą stanowić koszty uzyskania przychodu wówczas, jeżeli podatnik wykaże, że odzież ta
utraciła charakter odzieży osobistej, np. z uwagi na opatrzenie jej dla grupy pracowników cechami charakterystycznymi
dla firmy: barwą, krojem, logo, itp. Podobnie wypowiedział
się w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu: „trafnie przyjął organ odwoławczy,
że wydatki poniesione na zakup koszul, spodni i kurtek nie
mogą być w ustalonym stanie faktycznym sprawy uznane za
wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. Wydatki
te poniesione zostały na zakup rzeczy o charakterze osobistym, a skarżąca nie wykazała szczególnego związku tychże
zakupów z osiąganymi przez nią przychodami. (...) Nie ulega
wątpliwości, że odpowiedni wygląd może mieć wpływ na
wzajemny stosunek kontrahentów. Nie przesądza to jednak,
że wydatek na zakup ubrania jest wydatkiem związanym
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązujące
bowiem zasady życia społecznego wymagają, aby osoby
prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą jak osoby
zatrudnione w innych zawodach, np. lekarze, nauczyciele,
urzędnicy, itp. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju
noszonej odzieży, gdyż schludny wygląd niezbędny jest dla
wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej. Prowadzi to do wniosku, że wydatek danej osoby
fizycznej na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie może
być uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest głównie innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodu z tej
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działalności. Wydatki na zakup odzieży mogą stanowić koszty
uzyskania przychodu w ramach wydatków na reprezentację,
jeżeli podatnik wykaże, że odzież ta utraciła charakter odzieży osobistej np. z uwagi na opatrzenie jej dla grupy pracowników cechami charakterystycznymi dla firmy (barwa, krój,
logo itp.)” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 9 lutego 1999 roku,
sygn. I SA/Wr 714/97).
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddziału Zamiejscowego w Gdańsku sąd uznał, że zakup odzieży
i obuwia jako środka służącego do wykonywania działalności gospodarczej, z punktu widzenia zaliczalności do kosztów,
należy ocenić na tych samych zasadach zarówno w przypadku zakupu dla pracowników podmiotu gospodarczego, jak
i dla osoby prowadzącej działalność (właściciela podmiotu).
Według Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma problemu, jeżeli używanie danej odzieży wymuszają przepisy.
W pozostałych przypadkach o potrzebie używania stosownej odzieży ze względu na reprezentację i reklamę decyduje
pracodawca, lecz z punktu widzenia przepisów o podatku
dochodowym decyzja pracodawcy podlega ocenie czy wydatki na odzież reprezentacyjną poniesione zostały w celu
uzyskania przychodów. „W przypadku jednolitej odzieży pracowników bezpośrednio obsługujących klientów rzecz tę na
korzyść podatnika można przesądzić bez trudu. Wówczas bowiem z zasady taka odzież, choć nie ma cech ochronnej lub
narzuconej przepisami sanitarnymi, wyposażona jest w charakterystyczne cechy firmy (barwy, krój, logo). Traci więc
ona charakter odzieży osobistej. Najbardziej skomplikowany
w ocenie sądu jest przypadek, kiedy funkcje reprezentacyjne
ma pełnić indywidualna odzież. Uwarunkowane to musi być
charakterem działalności gospodarczej i funkcją, jaką w tej
działalności pełni osoba wyposażona w odzież, której koszt
nabycia ma stanowić koszt uzyskania przychodów. Gdy przypomni się przytoczoną na wstępie rozważań zasadę wykonywania pracy we własnej odzieży, to odstępstwo od tej zasady
należy traktować jako wyjątek, a ciężar wykazania wyjątkowości spada na podatnika” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddziału Zamiejscowego w Gdańsku z dnia 20
czerwca 2001 roku, sygn. I SA/Gd 985/99).
Na zaliczenie do kosztów nie zezwolił także Naczelny Sąd
Administracyjny Oddział Zamiejscowy w Szczecinie, który
określił, że: „zakupiony ubiór (koszule, ubranie, półbuty) są
to rzeczy osobiste, których z istoty rzeczy nie zalicza się do
kosztów podatkowych niezależnie od tego czy i w jakim stopniu niszczą się w toku prowadzonej działalności. Jedynie wydatek na odzież typowo ochronną (roboczą), noszoną tylko
podczas wykonywania pracy na budowach, mógłby uzasadniać zaliczenie do kosztów podatkowych. Rzeczy osobiste nie
należą do kosztów podatkowych. (...) Niszczenie się odzieży

podczas pracy oraz konieczność noszenia odzieży ochronnej
nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, że zakupione
ubranie i obuwie stanowi odzież ochronną. Za taką można
bowiem uznać specjalną odzież roboczą (kombinezony, drelichy, fartuchy, obuwie robocze, itp.) noszoną tylko w związku
z wykonywaną pracą. Przydział i rodzaj odzieży ochronnej
reguluje uchwała Rady Ministrów w sprawie zasad przydzielania pracownikom ochrony indywidualnej oraz dostarczania
odzieży roboczej (MP z 1990 r. nr 14, poz. 109 ze zm.). Bogusław S. nie jest pracownikiem, lecz właścicielem prowadzonych firm, nie jest więc uprawniony do otrzymania takiej
odzieży. Przede wszystkim jednak zakwestionowana odzież
nie miała charakteru ochronnego ani roboczego, lecz były to
rzeczy osobiste, przeznaczone na użytek codzienny, wobec
czego wydatek poniesiony na ich nabycie nie ma związku
z uzyskaniem przychodu w rozumieniu artykułu 22 ustęp
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”
(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2001 roku, SA/
Sz 1875/99).
Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny Oddział Zamiejscowy w Gdańsku w wyroku uznał, że jeżeli z przepisów stosowanych przez podatnika wynika obowiązek używania przez
niektóre grupy pracowników odzieży o charakterze reprezentacyjnym, charakterystycznej bądź wyróżniającej działalność podatnika, wydatki na zakup takiej odzieży są kosztem
uzyskania przychodów, ale tylko w ramach limitu (0,25%
przychodu) na koszty reprezentacji i reklamy. Było to w czasach, gdy reprezentacja była limitowana do tej wysokości.
Przekładając treść wyroku na obecny stan prawny należałoby
uznać, że wartość takich ubiorów nie może być zaliczona do
kosztów (obecnie koszty reprezentacji wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów). W wyroku tym czytamy, iż „zakupione przez Spółkę obuwie (czółenka, obuwie turystyczne,
pantofle) oraz odzież (kurtka, garnitur, bluza, kożuch damski,
kurtka skórzana) nie kwalifikują się do odzieży roboczej lub
ochronnej, nie stanowią umundurowania ani ubioru służbowego, nie można jej również uznać jako odzieży reprezentacyjnej, a zatem stwierdza Izba, skoro w świetle cytowanych
wyżej przepisów Kodeksu pracy i obowiązujących do niego
przepisów wykonawczych, do poniesienia wydatków na zakup wyżej wymienionego obuwia i odzieży nie obligował
pracodawcy żaden z obowiązujących przepisów prawnych,
wobec powyższego wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Spółki. (...) Kosztem uzyskania przychodów
są także wydatki na zakup ubioru, jeżeli obowiązek jego
używania wynika z przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Nie są natomiast kosztem uzyskania przychodów wydatki na zakup innej odzieży, której używanie nie
jest konieczne” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
25
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Oddział Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 15 września 1999
roku, sygn. I SA/Gd 1712/97).
Zaliczenie do kosztów eleganckiej odzieży i obuwia
uznał także w wyroku za niedopuszczalne Naczelny Sąd
Administracyjny Oddział Zamiejscowy w Gdańsku: „należy
stwierdzić brak podstaw do uznania, że zakup eleganckiej
odzieży i obuwia – artykułów nazywanych przez skarżącego
jako odpowiadających wizerunkowi przedsiębiorcy – stanowi koszt uzyskania przychodu. Prowadzenie działalności gospodarczej nie uzasadnia możności zmniejszenia świadczeń
publicznoprawnych przez wskazanie jako kosztów uzyskania
przychodów wydatków osobistych. Skarżący nie wykazał,
aby zakupiona odzież stanowiła odpowiednik odzieży pracowniczej, opatrzonej znakiem firmowym, wykorzystywanej wyłącznie w związku z kontaktami z klientami firmy.
Podatnicy nie wyjaśnili okoliczności i sposobu oferowania
klientom słodyczy, szampana i kwiatów, organy podatkowe dokonały oceny zebranego materiału dowodowego nie
naruszając zasad postępowania” (Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Gdańsku z dnia
1 lipca 1998 roku, sygn. I SA/Gd 1683/96).
Niekiedy sądy wydają wyroki, w których narzucają styl
ubierania pracowników. Przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Poznaniu: „pogląd podatnika, że skoro kupił pracownikom odzież
ochronną, to powinien kupić także pralkę automatyczną
do jej prania, jest typową demagogią, gdyż pralka automatyczna jest sprzętem gospodarstwa domowego, a skarżący
prowadził działalność gospodarczą polegającą na cięciu
i heblowaniu drewna oraz sprzedaży hurtowej materiałów
budowlanych, mógł więc jedynie serwować pracownikom
płaszcze lub fartuchy chroniące przed kurzem” (Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1998 roku, sygn. I SA/
Po 560/97).
W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Poznaniu Sąd stwierdził, że „za koszty
reprezentacji i reklamy nie można uznać zakupu odzieży,
zegarka, itp. przez osobę prowadzącą sprzedaż ziół, jako
że są to wydatki typowo osobiste, które trudno zaliczyć do
działalności gospodarczej” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 4
czerwca 1997 roku, sygn. I SA/Po 1835/96).
Zaliczaniu do kosztów wydatków na odzież osobistą
sprzeciwił się także Naczelny Sąd Administracyjny Oddział
Zamiejscowy w Łodzi w wyroku z dnia 5 marca 1997 roku,
SA/Łd 3269/95, nawet jeśli podatnik prowadzi interesy
z kontrahentami zagranicznymi oraz Naczelny Sąd Administracyjny Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu w wyroku
z dnia 29 listopada 1994 roku, SA/Wr 1242/94, dotyczącym
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osoby prowadzącej sklep spożywczy (http://orzeczenia.ms.
gov.pl/ 2016).
Zgodnie zaś z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu „w niektórych
sytuacjach wydatki poniesione na zakup ubioru reprezentacyjnego – garnituru – mogą być uznane za koszty uzyskania
przychodu. Chodzi tu w szczególności o sytuacje, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której charakter wymaga estetycznego i schludnego wyglądu. Zatem każdy zakup o charakterze reprezentacyjnym musi być rozpatrywany
indywidualnie. Zważywszy na profil działalności spółki należy
uznać, że podstawowym strojem roboczym jest ubranie robocze lub fartuch. Wydatek poniesiony na zakup garnituru,
niewątpliwie potrzebny, nie sposób uznać za koszty działalności gospodarczej. Jest to bowiem wydatek typowo osobisty, który winien podatnik pokryć z czystego dochodu po jego
uprzednim opodatkowaniu” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 4
maja 1998 roku, sygn. I SA/Wr 1106/97).
W spawie zaliczania wydatków na odzież do kosztów
uzyskania przychodów wypowiadały się także organy skarbowe. Wystarczy wspomnieć pismo Izby Skarbowej w Warszawie, w którym czytamy: „wydatki na nabycie odzieży dla
siebie oraz pracowników salonu nie stanowią reprezentacji,
powinny być uznane za wydatki o charakterze reklamowym,
a w konsekwencji – mogą zostać zaliczone przez podatnika
do kosztów uzyskania przychodów jako wydatek związany
z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów”
(Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2007 roku, 1401/PP-II/4110-1/07/ZO). Okazuje się
zatem, że organy podatkowe bywają czasem bardziej przychylne podatnikom niż sądy. Wcześniej jednak Naczelnik
Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek uznał, że odzież
to reprezentacja. We wspomnianej interpretacji Izby Skarbowej czytamy, że niewątpliwie jednolity ubiór Pana Pawła
W., jak i jego pracowników, oznaczony marką ROKU w prowadzonym przez niego salonie sprzedaży ROKU powoduje
lepszy odbiór firmy przez osoby – klientów salonu ROKU.
Wyróżnia on pracowników salonu spośród innych osób
i jednocześnie jest bezpośrednio kojarzony z konkretną firmą – ROKU, której odzież jest sprzedawana w salonie. Nie
sposób więc im odmówić charakteru reklamowego. Ma to
też szczególne znaczenie, jeżeli uwzględnić specyfikę działalności Podatnika – sprzedaż ubiorów marki ROKU, która
przynosi Podatnikowi określone przychody (Interpretacja
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2007
roku, 1401/PP-II/4110-1/07/ZO). Wbrew stanowisku organu i Instancji, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, czynności podejmowane przez Pana Pawła W. w żadnym razie nie
mieszczą się w pojęciu „reprezentacja” (http://orzeczenia.
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ms.gov.pl/ 2016). Warto zwrócić również uwagę, że wskazanie kosztów reprezentacji znajdujemy w wystąpieniach
Ministerstwa Finansów. Jak wynika z nieobowiązującej
już instrukcji Ministra Finansów, kosztami reprezentacji są
w szczególności (Instrukcja Ministra Finansów z 1 lutego
1989 roku w sprawie zmian w typowych planach kont, Dz.
Urz. MF nr 1/KI, poz. 2 ze zm.):
• wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów zagranicznych, jak też koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych
delegacji lub kontrahentów;
• koszty poczęstunków gości podmiotu gospodarczego, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń,
w tym również władz statutowych podmiotów gospodarczych, koszty poczęstunków z okazji świąt
branżowych, państwowych, wręczania nagród i odznaczeń;
• koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji
uroczystości, zakupy kwiatów dla dekoracji pomieszczeń i dla wręczania ich określonym osobom;
• wartość upominków i nagród rzeczowych służących
reprezentacji oraz reklamie, jak też produktów zużytych na degustacje.
Przy braku legalnej definicji pojęcia „reprezentacja”
można przyjąć, że wymienione wyżej wydatki, uznawane za
koszty reprezentacji, aktualne pozostają i obecnie.
Z powyższego wynika, że najprostszym sposobem uniknięcia kłopotów z zaliczaniem odzieży do kosztów jest zindywidualizowanie jej poprzez opatrzenie logiem pracodawcy.
Jednakże nawet wtedy mamy problem z uznaniem czy jest
to reklama (koszt uzyskania przychodu), czy też reprezentacja (nie koszt uzyskania przychodu). Organy podatkowe
coraz częściej przychylają się do stanowiska, że jednak to
reklama. Nie należy jednak przesadzać z jakością i ceną –
ekskluzywna odzież może być uznana za reprezentację.
Należy nadmienić, że w przypadku odzieży pracodawcy trudno nie zgodzić się z poglądem, że do kosztów
można zaliczać jedynie odzież specjalistyczną (kombinezon, kitel, itp.), czy też wymaganą przepisami. W przypadku pracowników jest jeszcze jedna możliwość – można
uznać, że jest to po prostu świadczenie na rzecz pracownika – forma gratyfikacji rzeczowej. Idąc tym tropem, pracodawca mógłby zaliczyć do kosztów także zwykłą odzież
(bez oznaczeń) kupioną pracownikom. Argumentem
przemawiającym za tym poglądem jest chociażby fakt, że
w przypadku innych świadczeń rzeczowych organy podatkowe nie wymagają, żeby opatrywać przekazane przedmioty
logo firmy.

W ramach działalności gospodarczej można używać
różnych środków transportu, w tym motocykli. Tym samym wydatek na zakup motocykla może być zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów (zazwyczaj poprzez odpisy amortyzacyjne), kosztem będą także wydatki związane
z użytkowaniem motocykla (paliwo, części, ubezpieczenie,
itp.). W przypadku odzieży motocyklowej zdania są jednak
podzielone. Organy podatkowe stoją często na stanowisku, że wydatki na taką odzież są wydatkami osobistymi,
niezwiązanymi z działalnością gospodarczą. Tak stwierdził
np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia
2010 roku, IPPB1/415-251/10-3/EC oraz Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2009
roku, IPPB1/415-454/09-2/AG). Organy podatkowe z trudem
akceptują jedynie możliwość zaliczenia do kosztów odzieży
motocyklowej zawierającej oznaczenia przedsiębiorcy (logo,
barwa, krój, itp.), a więc w sytuacji, gdy odzież będzie zawierała elementy reklamowe (https://interpretacje-podatkowe.
org 2016).
Inne stanowisko widzimy w orzecznictwie np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Sąd stanął na stanowisku, że skoro motocykl jest wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, to specjalistyczna odzież motocyklowa, której noszenie podyktowane
jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa, również
powinno stanowić koszt uzyskania przychodów. Sąd zauważył także, że skoro mamy do czynienia z odzieżą ochronną,
to zapewnienie jej pracownikom użytkującym w ramach
stosunku pracy motocykle, stanowi zapewnienie środków
ochrony indywidualnej. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej także
wówczas, gdy żaden szczególny przepis nie przewiduje wyposażenia pracownika w takie środki, ale również w sytuacjach,
w których doświadczenie życiowe wskazuje na potrzebę korzystania z takich środków (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2011 roku,
sygn. I SA/Sz 60/11).

Przychody pracownika
Otrzymane od pracodawcy rzeczy stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy (Ustawa z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.
z 2012 r. poz. 361 ze zm., artykuł 11 ustęp 1 oraz artykuł
12 ustęp 1). Od przychodu są jednak zwolnione świadczenia BHP (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze
zm., artykuł 21 ustęp 1 punkty 11-11b) oraz wartość ubioru
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służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy
do obowiązków pracownika lub ekwiwalentu pieniężnego
za ten ubiór (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze
zm., artykuł 21 ustęp 1 punkt 10).
W przypadku odzieży ochronnej sprawa jest zatem
prosta – jej wartość jest zwolniona od podatku, ale musi to
być odzież spełniająca określone normy i być przyznawana
w sytuacjach, gdy odzież pracownika może ulec zniszczeniu
lub znacznemu zabrudzeniu albo ze względu na wymagania
technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy jednak pamiętać o zachowaniu umiaru. Zgodnie
z orzecznictwem nadmierne kwoty ekwiwalentów za pranie
i reperację odzieży stanowią po prostu wynagrodzenie za
pracę i jako takie nie podlegają zwolnieniu (https://interpretacje-podatkowe.org 2016).
Inaczej jest z umundurowaniem. Aby skorzystać ze zwolnienia, spełnione muszą być dwa warunki. Po pierwsze pracownicy muszą mieć obowiązek noszenia określonej odzieży
(wystarczy zapis w regulaminie pracy), a po drugie – musi to
być strój służbowy (mundur).
Zgodnie z definicją słownikową, umundurowanie to
„przepisowy uniform wojska, górników, policji, itp.” (http://
sjp.pwn.pl 2016), mundur zaś to „przepisowy, ustalony przez
władze ubiór wyróżniający członków określonej organizacji społecznej, formacji wojskowej lub grupy zawodowej”
(http://sjp.pwn.pl 2016). Mówiąc inaczej – umundurowanie
to strój zindywidualizowany, określony odpowiednimi normami (np. regulaminem pracy lub zarządzeniem pracodawcy). W praktyce wystarczy opatrzyć odzież logo firmy czy jej
nazwą, aby je uznać za umundurowanie.
Wymóg nadania ubiorowi cech indywidualnych dla
uznania go za mundur budzi jednak wątpliwości, a w niektórych przypadkach graniczy z absurdem – wystarczy sobie
wyobrazić naszywki na fraku dyrygenta w filharmonii. Dlatego należałoby uznać, że w szczególnych przypadkach mundur
nie musi mieć oznaczeń, choć jest to pogląd niezgodny z tym,
co można przeczytać w większości opracowań, interpretacji
i orzeczeń.
Sięgając do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, sprawa dotyczyła zakładu budżetowego, który wyposażał swoich kierowców autobusów, motorniczych tramwajów, kontrolerów ruchu oraz dyspozytorów
w odzież nieposiadającą cech charakterystycznych dla zakładu (brak logo, nazwy, itp.). Jednocześnie wszyscy pracownicy
byli jednak ubrani jednakowo i byli zobowiązani do używania
tego stroju podczas wykonywania pracy (ale mogli go także
używać po godzinach pracy i w czasie wolnym od pracy). Po
ustalonym okresie użytkowania wydany ubiór przechodził
na własność pracownika (nieodpłatnie). Obowiązek wydania
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ubioru nie wynikał z Kodeksu pracy i przepisów BHP. W ocenie zakładu był to mundur, a więc wartość ubioru korzystała
ze zwolnienia z artykułu 21 ustęp 1 punkt 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wyrażonym przez organ podatkowy „odzież służbowa to specjalna
odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku
z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych np. mundur,
odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę,
krój, logo, itp. Zatem wartość odzieży przekazywanej nieodpłatnie pracownikom przez Wnioskodawcę stanowi dla nich
przychód w rozumieniu artykułu 12 ustęp 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 12 stycznia 2011 roku, sygn. I SA/Bd 991/10).
Sąd niestety stanął po stronie fiskusa. Zaczął od pojęcia
ubioru służbowego. „Określenie to nie zostało jednak zdefiniowane przez ustawodawcę ani w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w innych przepisach prawa podatkowego. Trafnie zatem wskazuje organ, iż jeżeli brak
jest w treści ustawy legalnej definicji to przy wyjaśnianiu treści danego terminu trzeba odwołać się do słownika ogólnego języka polskiego. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku
Języka Polskiego ‘ubranie’ to ‘to co się nosi, ubranie; strój,
‘służbowy’ zaś to ‘dotyczący pracy w jakieś instytucji, w wojsku; wynikający z pracy w takiej instytucji, urzędowy’. Mając
powyższe na względzie w ocenie Sądu organ prawidłowo
uznał, że okoliczności faktyczne przedstawione we wniosku
nie pozwalają na przyjęcie, iż pracownicy wnioskodawcy otrzymują ubiór służbowy w rozumieniu artykułu 21 ustęp 1 punkt
10 cytowanej ustawy” (http://orzeczenia.ms.gov.pl/ 2016).
Także w tym przypadku obok wyroków warto sięgnąć do
interpretacji. W interpretacji Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu czytamy, że wartość
odzieży firmowej przekazanej pracownikowi z obowiązkiem
zwrotu nie stanowi przychodu dla pracownika i nie podlega
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
(Interpretacja Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu
Skarbowego w Radomiu z dnia 26 stycznia 2007 roku, 1473/
WP/415/789/42/07/JK).
Z kolei w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy czytamy, że odzież używana do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników socjalnych, która nie spełnia kryteriów określonych w przepisach prawa pracy, nie może być uznana za odzież roboczą.
W związku z tym, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia
własnego zamiast roboczego oraz pranie odzieży nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i powinien być
uznany za przychód ze stosunku pracy. Podstawą takiej in-
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terpretacji jest fakt, że nie była to odzież BHP (Interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia
2010 roku, ITPB2/415-539/10/RS).
Inaczej jednak wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji: „ekwiwalent za używanie
odzieży własnej wypłacany pracownikom socjalnym, wykonującym obowiązki służbowe w terenie, jest zwolniony
z opodatkowania na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt
11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
Organ podatkowy jednak wyraźnie zastrzegł, że „niniejszą
interpretację oparto na informacjach przedstawionych we
wniosku przez Zainteresowanego, w tym przede wszystkim
o informację, że ekwiwalent za używanie odzieży własnej
pracownikom socjalnym został przyznany na podstawie stosownych przepisów Kodeksu pracy”. Przepisy te nie stanowią
prawa podatkowego, w związku z czym nie były one objęte
przedmiotem interpretacji – zastrzeżenia te powodują, że
organ podatkowy miał jednak wątpliwości (Interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2011
roku, ILPB1/415-645/11-2/AA).

Podsumowanie
W ramach działalności gospodarczej często niezbędnym
staje się zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży.
Obowiązek użytkowania odpowiedniego ubioru służbowego może wynikać z decyzji kierownika zakładu, jak również
obowiązek ten mogą na pracowników nakładać akty prawne.
Dotyczyć to może np. odzieży ochronnej, roboczej, w przypadku pracowników, którzy mając bezpośredni kontakt
z klientem, również eleganckich garniturów bądź garsonek
w charakterze stroju służbowego. Podobne wydatki ponoszą przedsiębiorcy na własne ubrania, gdyż odpowiedni strój
jest nieodzowny w trakcie spotkań biznesowych z kontrahentami. Podatnicy mają jednak wątpliwości czy tego rodzaju
wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma określenie rodzaju
danej odzieży służbowej i charakteru pracy, którą pracownik wykonuje. W praktyce chodzi o to, by danemu ubiorowi
pracownika nadać tylko i wyłącznie charakter służbowy, a nie
osobisty (http://www.vat.pl/ 2016).
W zakresie odzieży ochronnej przepisy prawa są jednoznaczne, natomiast w zakresie ubioru służbowego wyroki
sądów oraz interpretacje urzędów skarbowych wskazują na
fakt, że ubiór ten musi utracić charakter odzieży osobistej.
Ubiór służbowy powinien być odpowiednim rodzajem odzieży noszonym tylko w związku z wykonywaną pracą, a której
specyfika powinna uniemożliwiać wykorzystywanie jej w celach osobistych np. odzież robocza (kombinezon, fartuch)

bądź mundur. Warunki te może spełniać również odzież
reprezentacyjna, którą jest np. garnitur. Odzież ta powinna
jednak być charakterystyczna dla danego przedsiębiorstwa
poprzez krój, barwę, logo bądź inne szczegóły.
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Praktyki absolwenckie
a osoby młode na rynku pracy
Graduate internships
and young people in the labour market

Celem artykułu jest przybliżenie instytucji praktyk absolwenckich oraz ich wpływu na rynek pracy. Artykuł odpowiada również
na pytanie czy praktyki absolwenckie ułatwiają wejście osobom
młodym na rynek pracy i czy są one skutecznym środkiem przeciwdziałania bezrobociu wśród ludzi młodych. W artykule została
przybliżona instytucja praktyk absolwenckich, zakres podmiotowy
i przedmiotowy ustawy, rozważania dotyczące rynku pracy, a także
uwagi de lege lata i de lege ferenda.

The main goal of this article is to present the institution of
graduate internships and their influence on the labour market. The
paper is also an attempt to answer the questions if the graduate
internships are helping young people to enter the labour market
and if they are an effective measure counteracting unemployment
among young people. The article presents the institution of graduate internships due to literature and legal acts. It shows also the
subject and objective range and also discusses the labour market
and points of de lege lata and de lege ferenda.

Słowa kluczowe: praktyki absolwenckie, rynek pracy, promocja
zatrudnienia.

Keywords: graduate practices, labour market, employment advertising.

Wstęp

leży postawić pytania: czy instytucja praktyk absolwenckich
jest odpowiednią do potrzeb osób młodych oraz czy spełnia
w sposób prawidłowy swoją rolę, jaką zdaje się być wprowadzenie osób młodych na rynek pracy? Zgodnie z treścią
przepisów Ustawy o praktykach absolwenckich, praktyka ta
ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych, niezbędnych
do wykonywania pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 127, poz. 1052).
W swoim założeniu ustawa ta miała ułatwić wejście na rynek
pracy młodym osobom (Drabek 2013).
Warto wspomnieć również o tym, że wprowadzenie
omawianej ustawy było następstwem faktu, że dotychczasowe rozwiązania prawne w tym zakresie były nie do końca
skuteczne. Mowa tutaj o przepisach Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001), które to w ocenie
ustawodawcy nie spełniały swej roli, gdyż – o czym mowa
w uzasadnieniu projektu – były zbyt „kosztowne i zbiurokratyzowane”. Drugim czynnikiem wprowadzenia nowych
rozwiązań były ograniczone możliwości budżetowe (http://
ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf 2016).
Wedle treści uzasadnienia, przepisy ustawy miały objąć pracodawców, osoby młode – absolwentów gimnazjów
i uczelni widzących potrzebę zainwestowania w swoją przyszłą karierę zawodową, a także podmioty nie będące pracodawcami (http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf

Po okresie edukacji młodzi ludzie stają przed wyborem
pracy zawodowej. Nierzadko brak doświadczenia i umiejętności praktycznych powoduje, że trudno im znaleźć satysfakcjonują pracę. Naprzeciw oczekiwaniom młodych osób
i pracodawców wprowadzona została w 2009 roku instytucja
praktyk absolwenckich, która — w pierwotnym założeniu —
miała na celu nie tylko zapobiegać bezrobociu ale i wpłynąć
na aktywizację zawodową osób młodych. Tytułem wstępu
trzeba zwrócić uwagę również na to, że podjęta tematyka jest
zagadnieniem stosunkowo od niedawna leżącym w kręgu zainteresowania prawników. Z tego też względu, celem artykułu
jest przybliżenie tej instytucji, a także skierowanie uwagi na
jej rolę w kontekście pozycji ludzi młodych na rynku pracy.

Praktyki absolwenckie w świetle ustawy
Uwagi wstępne
Tematyka artykułu jest bardzo ważna z punktu widzenia
pozycji młodych ludzi na rynku pracy. Trudny proces przechodzenia z etapu edukacji na rynek pracy, kształtowania
celów zawodowych i wyboru właściwego zawodu, nieraz
wiąże się z dodatkowymi problemami. W związku z tym na30
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2016). W związku z powyższym, instytucja praktyk absolwenckich miała stać się alternatywą dla stażu, a ograniczenia
ustawowe miały służyć wykluczeniu nadużywania tej nowej
instytucji. Wspomnieć należy również, że ustawa miała mieć
charakter czasowy, gdyż ustawodawca zakładał jej czasowe
obowiązywanie do 2012 roku.
Podmioty
W przepisach ustawy mowa jest o „podmiocie przyjmującym na praktykę”. Zgodnie z treścią przepisów jest to osoba
fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje na praktykę
(http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/038/1701.pdf 2016). Jest
to również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Dral 2010). Ponadto przyjmuje się, że „podmiot przyjmujący na praktykę, nie musi być pracodawcą w rozumieniu
Kodeksu pracy, choć powyższa definicja wykazuje wyraźne
podobieństwa do definicji z artykułu 3 Kodeksu pracy” (Sobczyk: LEX nr 138606).
Praktykantem z kolei jest osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła
30 roku życia. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o wskazanych
w tytule ustawy absolwentów to wydawać by się mogło, że
zakres podmiotowy obejmuje wyłącznie osoby po zakończeniu pewnego etapu edukacji. Jest to jednak niewłaściwa
wykładnia (Sobczyk: LEX nr 138606). Jeżeli mowa o samych
praktykantach, to wątpliwości może budzić ograniczenie
wiekowe tej osoby. Chodzi o to, że co do zasady ukończenie
gimnazjum następuje w wieku 15 lat, a 16 rok życia to granica wiekowa z Kodeksu pracy (Drabek 2013). Brak określenia
konkretnej granicy wiekowej może być problematyczny (Drabek 2013). Z drugiej strony również warto zwrócić uwagę na
to, czy praktykantem może być osoba po ukończeniu gimnazjum, jednakże kontynuująca kolejny etap nauki. Warto
na marginesie zwrócić uwagę na to, że górna granica 30 lat
stanowi novum w rozwiązaniach ustawowych, gdyż często
granicą jest wiek 25 lat (Drabek 2013).
Zakres podmiotowy Ustawy o praktykach absolwenckich dotyczy również osób bezrobotnych. Zgodnie z treścią
artykułu 11 ustęp 2 punkt 2, posiadanie i nabycie statusu
bezrobotnego nie stoi na przeszkodzie wykonywania praktyki
absolwenckiej. W tym przypadku należy przedstawić właściwemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką. Co
więcej, można mówić o praktykach absolwenckich w kategorii pewnego wyjątku od reguły, gdyż taka odpłatna praktyka
nie jest przeciwwskazaniem pozostawania poza zatrudnieniem (Drabek 2013). Ponadto zakres podmiotowy omawianej ustawy obejmuje także osoby posiadające świadectwo
ukończenia szkoły uzyskane za granicą (zob.: artykuł 2 ustęp
2 Ustawy o praktykach absolwenckich).

Treść i przedmiot umowy
Zgodnie z treścią artykułu 5 ustęp 1 Ustawy o praktykach absolwenckich, umowa o praktyki ma formę pisemną.
Niezachowanie tej formy nie jest w żaden sposób sankcjonowane przez ustawodawcę. Jeśli mowa o treści tejże umowy, to przypomina ona treść umowy o pracę. Jednak warto
zwrócić uwagę, że brak jest obowiązku wskazania miejsca
praktyki (Sobczyk: LEX nr 138606). W nawiązaniu do powyższego należy zaznaczyć, że „jeśli miejsce odbywania praktyki nie zostało wymienione jako konieczny element umowy
o praktykę absolwencką, niemniej nie ma przeszkód, aby
strony określiły je w umowie; w zależności od charakteru
pracy wykonywanej w ramach praktyki miejscem tym może
być zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar (...) W konsekwencji, do osób odbywających praktykę nie będzie się
stosować artykułu 77 5 Kodeksu pracy, przyznającego pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie
służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba
pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową
(http://www.pckp.pl/umowa-o-praktyke-absolwencka-w-praktyce,4,4880 2016).
Jeśli mowa o wynagrodzeniu, to zgodnie z treścią artykułu 3 ustawy, praktyka może być odbywana odpłatnie
lub nieodpłatnie. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalonego na
podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679;
z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314).
Warto zwrócić uwagę na to, że praktykanci często wykonują pracę na równi z pełnoetatowymi pracownikami.
Trafnym w tej mierze zdaje się być stwierdzenie, że „pieniądze, które dostają studenci podczas praktyk mają charakter świadczenia, a nie wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że kwota nie musi być ekwiwalentna do nakładu
pracy praktykanta” (Pietrzyk: LEX nr 203977). Za słuszne
również trzeba uznać wątpliwości, co do ingerencji ustawodawcy w maksymalną wysokość świadczenia (Sobczyk:
LEX nr 138606).
Jak już wspomniano, umowa o praktyki absolwenckie ma formę pisemną. Powinna określać w szczególności
rodzaj pracy, okres pracy, tygodniowy wymiar odbywania
praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego (w przypadku
odpłatnej praktyki). Ponadto umowa nie może dotyczyć
pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy. Umowa nie może być zawarta na okres
dłuższy niż 3 miesiące. Z kolei zawarcie kolejnej umowy
pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres.
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W przypadku nieodpłatnej praktyki umowa może być
rozwiązana na piśmie w każdym czasie, z kolei w wypadku
odpłatnej – może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem
siedmiodniowego terminu wypowiedzenia (http://zielonalinia.gov.pl/praktyki-absolwenckie-32138 2016).
W przypadku praktyk absolwenckich nie mają zastosowania przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Z kolei, jeśli przy wykonywaniu praktyki nastąpi nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie powodujące
uraz albo śmierć (tak jak wypadek przy pracy), to będzie ono
stanowić wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń przewidzianych w Ustawie o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub
chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach czyli będą wypłacane przez budżet państwa.
Zaznaczyć należy, że do praktykantów nie stosuje się
przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) z wymienionymi wyjątkami. Zgodnie z treścią artykułu 4 Ustawy
o praktykach absolwenckich zastosowanie mają tylko artykuły: 183a-183e, 129 § 1, 131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134 i 1517
Kodeksu pracy.
Istotnym jest to, że ustawodawca nie doprecyzował
kwestii związanych z ewidencją czasu pracy absolwenta
podczas praktyk. Podobnie, brak jest unormowania kwestii
dotyczących dni wolnych i urlopów.
Wątpliwości może również budzić fakt, że ustawodawca nie odniósł się do sytuacji, w której praktykant przekracza
okres trzymiesięczny wskazany w przepisach ustawy. Zgodnie
z treścią przepisu artykułu 5 ustęp 5 Ustawy o praktykach
absolwenckich „w przypadku podpisania umowy o praktykę,
na przykład na jeden miesiąc, nie ma przeszkód do zawarcia
kolejnej, byleby spełniony został warunek czasowy, czyli okres
trzech miesięcy. Nasuwa się jednak pytanie, jakie skutki niesie
ze sobą naruszenie wskazanego terminu. Ustawodawca nie
rozstrzygnął tej kwestii” (Drabek 2013: 154).
Warto zwrócić uwagę na artykuł 6 omawianej ustawy.
Zgodnie z jego treścią, podmiot przyjmujący na praktykę
zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności
od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem
praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Celowym w tej mierze jest skierowanie uwagi ku wypełnianiu
przez pracodawcę przepisów BHP. Mimo, że praktykant nie
jest pracownikiem (w rozumieniu artykułu 2 Kodeksu pracy) i nie stosuje się wobec niego wszystkich postanowień
kodeksu, to na pracodawcy ciąży wynikający z artykułu 304
§ 2 Kodeksu pracy obowiązek zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie
zakładu pracy przez uczniów i studentów niebędących pracownikami. Mowa tutaj o funkcji ochronnej, która ma swoje
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odzwierciedlenie w tym, że pracodawca zobowiązany jest
stosować wszystkie przepisy i zasady BHP w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne do ochrony ich zdrowia i życia.
(http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przyjmujac-praktykanta-nie-zapominaj-o-bhp 2016). Istotnym w tej
mierze zdaje się być to, że kwestie związane z BHP powinny być zawarte w umowie o praktyki absolwenckie. Jest to
wyraz zasady, w myśl której obowiązkiem pracodawcy jest
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy również osobom
wykonującym w tym przedsiębiorstwie pracę na podstawie
umowy o dzieło, zlecenia lub innej umowy o świadczenie
usług (SN z 25.09.1974 roku, II CR 493/74).
Z kolei zgodnie z treścią artykułu 7 Ustawy o praktykach
absolwenckich, podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta jest zobowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach
nabytych w czasie odbywania praktyki. Wydaje się być celowym wydanie takiego zaświadczenia, gdyż stanowi to dokumentację odbytej praktyki i staje się niezbędnym w poszukiwaniu dalszej pracy. Ponadto, zaświadczenie jest źródłem
informacji o umiejętnościach i poziomie wiedzy praktykanta.

Rynek pracy a praktyki absolwenckie
Zagadnienia wstępne
Słowem wstępu warto przybliżyć pojęcie rynku pracy.
W literaturze przedmiotu, istnieją dwa sposoby interpretacji
tego terminu. Przyjmuje się, że jest to „ogół form i procesów
najmu pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji zatrudnienia,
pracy i płac” (Rożnowski 2009). W drugim ujęciu rynek pracy
definiuje się jako: „konfrontacje ofert pracy (popytu) i ofert
chęci podjęcia pracy (podaży). Innymi słowy, rynek pracy to
stosunek pomiędzy podażą pracy i popytem na pracę, który dąży do równowagi” (Rożnowski 2009). Wyróżnia się trzy
podstawowe elementy rynku pracy – podaż pracy, popyt
i równowaga (Rożnowski 2009).
Jak już wcześniej wspomniano, wprowadzenie Ustawy
o praktykach absolwenckich miało polepszyć sytuację osób
młodych na rynku pracy. Co więcej, przewidywano korzystne skutki na rynku pracy, a w szczególności dopatrywano się
zwiększenia aktywizacji zawodowej osób młodych (absolwentów), a także świadomego planowania przez nich kariery. Ponadto, wprowadzenie ustawy miało ułatwić znalezienie
„większej liczby chętnie poszukiwanych kandydatów na pracowników, jakimi są osoby wykształcone, które zdobyły już
(mimo młodego wieku) doświadczenie praktyczne. Ustawa
przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności praktykantów na rynku pracy, gdyż m.in. odciąży przyszłych pra-
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codawców tych osób od kosztów (głównie czasowych i organizacyjnych) zapoznawania ich z praktycznymi aspektami
umówionej pracy. Projektowana ustawa może pozytywnie
wpłynąć na rozwój konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość. Da ona bowiem możliwość zatrudnienia na stałe
‘swojego’ praktykanta, jako pracownika już zintegrowanego
z zespołem. Ponadto ustawa przyczyni się do wyławiania,
przez atrakcyjnych na rynku pracy pracodawców, najzdolniejszych i najbardziej zdeterminowanych na rozwijanie swojej
kariery absolwentów, czyli potencjalnie wyróżniających się
w przyszłości pracowników”. Ustawa, zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy, miała wpłynąć pozytywnie na sytuację
i rozwój regionów. Miało to być następstwem sytuacji, gdzie
to najatrakcyjniejsi absolwenci zdobywali przydatne doświadczenie zawodowe.
Należy również wspomnieć o tym, że odbywanie praktyki przez bezrobotnego stanowi uzasadnioną przyczynę
niestawienia się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie,
w celu potwierdzenia gotowości pracy. Bezrobotny praktykant odbywający płatną praktykę, zachowuje prawo do
zasiłku dla bezrobotnego pod warunkiem, że otrzymywane
świadczenie w ramach praktyki nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaznaczyć należy, że nie
stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.
Słusznym zdaje się być stwierdzenie, że praktyka absolwencka bez udziału urzędu pracy ułatwia zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego (Gołaś-Olszak 2014).
Warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że w założeniu
ustawodawcy praktyki absolwenckie miały być jak najmniej
sformalizowane i jak najbardziej uproszczone. Było to przyczyną przyjęcia zasady nie obciążania praktyki absolwenckiej
obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, co według ustawodawcy
miało wpłynąć na otwarcie się na nią wielu przedsiębiorców.
Osoby młode jako szczególna grupa na rynku pracy
Mówiąc o wkraczaniu na rynek pracy i roli praktyk absolwenckich, należy najpierw przybliżyć specyfikę przejścia osób
młodych z systemu edukacji na rynek pracy. Ta problematyka
zdaje się być przedmiotem zainteresowania badaczy z wielu
perspektyw – mowa tutaj o antropologii kulturowej, socjologii i prawa, a także psychologii (Rożnowski 2009).
Przechodząc do meritum, trzeba zacząć od małej dygresji. Chodzi o tzw. kryzys edukacji w Polsce, dotyczący zwłaszcza edukacji zawodowej. Po drugie mowa o niewystarczalności i braku poradnictwa zawodowego, które wydaje się być
koniecznym, szczególnie w kontekście młodych, niedoświadczonych w sektorze pracy, osób (Rożnowski 2009). Przychy-

lić można się do tezy, że „problematyka przygotowania do
przyszłej roli pracownika-obywatela powinna przenikać bardzo mocno całą koncepcję wychowania już w szkole podstawowej, od pierwszych chwil pobytu ucznia w placówce”
(Rachalska 2000). Szczegółowa analiza tego tematu nie jest
jednak przedmiotem niniejszego artykułu.
Warto przypomnieć, że osoby młode stanowią szczególną grupę osób na rynku pracy. O specyfice osób młodych na
rynku pracy można mówić ze względu na brak doświadczenia
i niekiedy umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Celem praktyk i staży jest zatem uczenie się i przygotowywanie do wykonywania pracy zarobkowej (Liszcz 2012).
W psychologii zaś pojawia się pojęcie „wyłaniająca się dorosłość” (ang. emerging adulthood) (Rożnowski 2009). Cechują
go następujące określenia: „brak wykrystalizowania poczucia tożsamości zawodowej, wzmożone eksperymentowanie
z rynkiem pracy i na rynku pracy, spiętrzenie zachowań ryzykownych przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na wsparcie
psychologiczne i instytucjonalne, bilansowanie własnego
doświadczenia życiowego w wymiarze ponadnarodowym
i kulturowym, odkładaniem w czasie wejścia w role małżeńskie i rodzinne” (Rożnowski 2009).
Co więcej, osoby młode charakteryzuje to, że ich „organizm i psychika nie są w pełni ukształtowane, są w stadium
wzrostu i rozwoju oraz wymagają szczególnej ochrony przed
czynnikami szkodliwymi w pracy” (Liszcz 2012: 437). Z tego
też względu, wejście na rynek pracy przez młode osoby jest
powiązane z wejściem w rolę osoby dorosłej. Mowa tutaj
również o jednostce samodzielnej ekonomicznie w społeczeństwie. Można mówić o tym w kontekście pewnego rodzaju inicjacji oraz tranzycji (Rożnowski 2009).
Mimo to, na pierwszy plan wysuwa się myśl, że osoby
młode charakteryzuje pewna elastyczność i kreatywność,
co wydaje się być pozytywnym elementem w poszukiwaniu pracy. W przeciwieństwie do osób starszych są bardziej
podatni na zmianę zawodu i z łatwością uczą się nowych
zawodów i obowiązków. Ludzie młodzi są „elastyczni poznawczo” i posiadają większe możliwości przystosowania
się. Z tego też względu wydaje się, że praktyki są dobrą
opcją dla osób młodych stawiających pierwsze kroki na
rynku pracy. Ponadto „kapitał społeczny kandydata jest
elementem wiedzy proceduralnej dotyczącej znajdowania
zatrudnienia” (Rożnowski 2009).
Warto również zwrócić uwagę na wyobrażenia młodzieży na temat rynku pracy. Do negatywnych aspektów związanych z pracą, w opinii młodzieży, można zaliczyć złe warunki
fizyczne pracy, praca w dużej odległości od miejsca zamieszkania i praca zmianowa. Ponadto nieprzewidywalność rynku pracy oraz skala bezrobocia wpływa na dodatkowy stres
związany z poszukiwaniem pracy u osób młodych (Rożnowski
33
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2009). Chodzi o to, że przejście na rynek pracy wiąże się ze
szczególną emocjonalnością i stresem. Jest to konsekwencją
nie tylko braku odpowiedniego przygotowania zawodowego,
ale również pewniej niedojrzałości i braku doświadczenia na
rynku pracy. Ludzie młodzi często mają inne wyobrażenia
o pracy niż wynikające z otaczającej je rzeczywistości (Rożnowski 2009).
Przechodząc do roli praktyk absolwenckich należy wspomnieć o tym, że najczęściej podnoszonym argumentem
o przyczynach bezrobocia wśród młodych ludzi jest właśnie
brak doświadczenia. Warto zwrócić uwagę na statystyki
z 2015 roku, z których wynika, że wśród zarejestrowanych
osób bezrobotnych do 25 roku życia największą grupą osób
były te nieposiadające stażu pracy – 111,7 tysięcy osób
(47,2% młodych bezrobotnych). Z kolei młodzi bezrobotni
ze stażem do roku to 69,7 tysięcy osób (29,4%) (http://psz.
praca.gov.pl/-/2442609-sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych-w-2015 2016).
W kontekście niniejszego artykułu warto wspomnieć, że
praktyki absolwenckie miały stać się alternatywą dla stażu
(Gołaś-Olszak 2014). Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (artykuł 2
ustęp 1 pkt 34 Ustawy o promocji zatrudnienia). Jednakże
wydawać się może, że ta druga forma jest bardziej popularna
wśród pracodawców, jak również wśród samych absolwentów. Ponadto powodzeniem wśród osób młodych (do 30
roku życia) cieszą się również bony stażowe, zatrudnieniowe
oraz szkoleniowe, których celem jest ułatwienie zdobycia
pracy. Aby uwidocznić skalę osób młodych szukających pracy
trzeba zwrócić uwagę na statystyki. Pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 459,2 tysiące bezrobotnych do 30 roku
życia, co stanowi 29,4% ogólnej liczby osób bezrobotnych.
Najbardziej popularną formą aktywizacji wśród osób młodych wydaje się być podjęcie zatrudnienia właśnie poprzez
bony stażowe (osoby do 30 roku życia – 9 045, z kolei do 25
roku życia – 5 691) (http://psz.praca.gov.pl/-/2442609-sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych-w-2015 2016).

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy,
że praktyki absolwenckie są instytucją wartościową, jednak
należy zwrócić uwagę na nieścisłości ustawodawcy. Przepisy Ustawy o praktykach absolwenckich nie są dość sprecyzowane i budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście
późniejszego zatrudnienia ludzi młodych, na co zwraca się
uwagę w dostępnej literaturze. Może powstać kategoria ludzi
młodych, którzy bez możliwości nabycia określonych uprawnień z ubezpieczeń społecznych będą posiadać duże doświad34

czenie w zakresie praktyk (Drabek 2013). Inną sprawą jest,
że bardziej korzystne stają się formy stażu z punktu widzenia
pracodawcy, co powoduje, że umowa o praktyki absolwenckie nie cieszy się tak dużym powodzeniem. Co więcej, lepszą
formą byłoby zagwarantowanie w ustawie umowy o pracę
po odbyciu praktyk absolwenckich niż obecne niepewne regulacje (Drabek 2013). Jednocześnie brak jest dostatecznej
informacji o istnieniu samej instytucji praktyk absolwenckich,
która posiada mniejszą popularność niż staże.
Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że praktyki absolwenckie, w założeniu twórców ustawy, miały być „złotym środkiem” na przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi
młodych. Praktyki absolwenckie są alternatywą dla stażu
i wydają się być dobrą opcją dla młodych osób stawiających
pierwsze kroki na rynku pracy, jednakże niedoprecyzowanie
ustawodawcy sprawia, że nie spełniają oczekiwań. Niewątpliwie aktualność problemu i potrzeba szerszej dyskusji nad
praktykami absolwenckimi sprawia, że podejmowanie tej tematyki i kontynuowanie badań nad nią, a także wprowadzenie nowych rozwiązań, zdaje się być potrzebne i konieczne.
Warto również zaznaczyć, że podjęta problematyka jest dość
nową na gruncie prawnym oraz szczególnie ważną w kontekście specyficznej grupy jaką stanowią osoby młode, a obecne
rozwiązania prawne wymagają doprecyzowania.
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Praca w godzinach nadliczbowych
na gruncie polskiego prawa pracy
Overtime work
under the Polish labour law

Wykonywanie przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych podlega ścisłej reglamentacji w polskim prawie pracy. Praca
w godzinach nadliczbowych stanowi ekstraordynaryjny obowiązek
pracownika, który wynika z jego podporządkowania w stosunku
pracy. Ścisła reglamentacja omawianego zagadnienia ma przede
wszystkim pozwolić na skuteczne zabezpieczenie pracowników
przed nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie oraz analiza obecnie obowiązujących
przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestię pracy w godzinach
nadliczbowych.

The overtime work is rigidly regulated under the Polish labour
law. The overtime work constitutes an extraordinary duty of an
employee, which stems from his subservient position in an employment relationship. The rigid and strict regulation of the subject matter is primarily envisaged to efficiently protect employees
against unreasonably excessive elongating of their working time.
The aim of this paper is to provide an insight into the up-to-date
legal regime regulating the overtime work in Poland.

Słowa kluczowe: praca, prawo, nadliczbowe godziny.

Keywords: work, labour law, overtime work.

Wstęp
Ustawodawca uregulował kwestie związane z pracą
w godzinach nadliczbowych w Ustawie z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks Pracy (dalej: k.p.). Praca w godzinach
nadliczbowych stanowi ekstraordynaryjny obowiązek pracownika, który nie powinien być normalnym i stałym elementem procesu pracy (Bury 2007). Obowiązek ten wynika
z samej konstrukcji stosunku pracy, którego immanentnym
elementem jest podporządkowanie. Stanowi on wyjątek
od wymogu przestrzegania wymiaru czasu pracy, wynikającego z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy, toteż
ustawodawca obwarował takie rozwiązanie wieloma ograniczeniami, mając na celu ochronę pracownika. Ścisła reglamentacja omawianego zagadnienia ma przede wszystkim
pozwolić na skuteczne zabezpieczenie pracowników przed
nadmiernym wydłużaniem czasu pracy. Praca w godzinach
nadliczbowych jest w wielu sytuacjach niezbędna m.in.
dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Ustawodawca przewidział jednak pieniężne i niepieniężne sposoby
rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. Jak wygląda sytuacja prawna pracownika oraz pracodawcy w kontekście pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych?
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oraz
analiza obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy
regulujących kwestię pracy w godzinach nadliczbowych. Ar36

tykuł skonstruowany jest w następujący sposób: w pierwszej kolejności przybliżone są pojęcia czasu pracy, doby oraz
tygodnia pracowniczego w rozumieniu przepisów k.p. Następnie zostaną omówione wybrane zagadnienia związane
z pracą w godzinach nadliczbowych. Zdefiniowane zostanie pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, jak również
omówione zostaną przesłanki dopuszczalności takiego rozwiązania. Ponadto, artykuł przedstawia i pobieżnie omawia przewidziane formy rekompensaty za pracę wykonaną
w godzinach nadliczbowych. Artykuł zwieńczony jest podsumowaniem poprzedzających rozważań.

Czas pracy – pojęcie
Nie sposób zrozumieć pojęcia pracy w godzinach
nadliczbowych bez uprzedniego zakreślenia zakresu pojęciowego czasu pracy. W pierwszej kolejności należy przytoczyć treść § 2 artykułu 66 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Stanowi on bowiem, że pracownik ma prawo do
określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych
płatnych urlopów, zaś maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.
Omawiany przepis ma charakter ochronny, wyrażający
się w ustawowym określeniu obowiązujących pracownika,
dopuszczalnych norm czasu pracy.
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Norma zawarta w artykule 66 Konstytucji RP została
sprecyzowana w artykule 128 ustawy k.p. Artykuł ten stanowi, że za czas pracy uważa się czas, w którym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Z komentowanego przepisu wynika per se, że czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji
pracodawcy, w jednym z dwóch miejsc: w zakładzie pracy
(co jest zasadą) lub innym miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę. Pracownik jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w innym miejscu niż zakład
pracy wówczas, gdy wynika to z umowy o pracę (artykuł
29 § 1 punkt 2 k.p.), polecenia pracodawcy (artykuł 100
§ 1 k.p.), regulaminu pracy (artykuł 104 k.p.) lub innych
przepisów prawa pracy (Jaśkowski 2016). Istotny wpływ
na obecny kształt tego przepisu miała nowelizacja z dnia
14 listopada 2003 roku, która dostosowywała polską regulację do przepisów dyrektywy 93/104/WE. Aktualnie
obowiązuje dyrektywa 2003/88/WE, której przepisy są
w zasadzie poprawnie implementowane przez Kodeks
pracy (Stefański 2016).
Legalna definicja czasu pracy została skonstruowana na
zasadzie dyspozycyjności (Muszalski 2015). Zakres omawianego pojęcia obejmuje nie tylko czas, w którym pracownik
rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki, lecz również okresy nieświadczenia pracy, w których pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, a pracodawca może rozporządzać jego osobą (Rycak 2008). Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 26 maja 2000 roku – I PKN 667/99 orzekł, że przepisy
regulujące czas pracy mają charakter gwarancyjny „polegający na tym, że bez względu na to czy i w jaki sposób
pracownik świadczy pracę – jeżeli pozostaje w dyspozycji
pracodawcy – uważa się, że jest objęty czasem pracy.” Należy nadmienić, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości pracownika
do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu (Jaśkowski
2016). Ramy czasowe pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy wyznaczone są przez godziny rozpoczęcia
oraz zakończenia pracy, które są ustalone zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym danego pracownika (Pisarczyk 2011). W uchwale z dnia 18 marca 1998 roku – III ZP
20/97 Sąd Najwyższy stwierdził, że rozpoczęcie okresu pozostawania w dyspozycji pracodawcy następuje w momencie stawienia się pracownika w zakładzie lub innym miejscu
wyznaczonym do świadczenia pracy, zaś kończy się wraz
z upływem dniówki roboczej lub, w razie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, w momencie zaprzestania
wykonywania dodatkowych czynności zleconych przez pracodawcę. Ponadto, pozostawanie w dyspozycji, w granicach

wyznaczonych przez przyjęty rozkład pracy, wliczane jest do
czasu pracy bez względu na to czy pracodawca wykorzystał
potencjał czasu pracy w całości (Pisarczyk 2011).
Definicja zawarta w artykule 128 k.p. odnosi się
expressis verbis do miejsca pracy. Co do zasady, zgodnie
z artykułem 29 § 1 k.p. miejsce pracy jest jednym z elementów określanych przez umowę o pracę. Polecenia
pracodawcy dotyczące pracy są wiążące dla pracownika
również, jeżeli odnoszą się do miejsca wykonywania pracy (Stefański 2016a). W konsekwencji, zakres terytorialny pozostawania pracownika w gotowości do pracy wyznaczany jest przez odpowiednie postanowienia umowy
o pracę, jak również przez polecenia pracodawcy, które są
zgodne z prawem oraz umową o pracę (Pisarczyk 2011a).
Należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 281 punkt 5
k.p. naruszenie przepisów o czasie pracy przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu jest wykroczeniem
przeciwko prawom pracownika (Jaśkowski 2016).
Omawiając znaczenie pojęcia czasu nie sposób pominąć zawartych w Kodeksie pracy definicji doby oraz
tygodnia pracowniczego, które mają istotne znaczenie
w kontekście określania ram czasowych świadczenia pracownika. Wymienione pojęcia zostały zdefiniowane przez
ustawodawcę w celu rozliczenia czasu pracy. Nie znajdują
one zastosowania do innych aspektów organizacji procesu
pracy (Pisarczyk 2011). Zgodnie z artykułem 128 § 3 punkt
1 k.p. przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Pojęcie doby pracowniczej jest ściśle związane z godziną
rozpoczęcia pracy, która była ujęta w planie pracy, nie
zaś z godziną faktycznego rozpoczęcia pracy (Pisarczyk
2011a). Jeżeli pracownik rozpocząłby wykonywanie pracy
o innej godzinie niż było to zaplanowane, dla dalszej organizacji czasu pracy pozostaje wiążąca godzina wynikająca
z rozkładu czasu pracy (Różańska 2005). Z omawianej definicji wynika zasada nienaruszalności doby pracowniczej,
której konsekwencją jest zakaz wyznaczenia pracownikowi
godziny pracy przed upływem 24 godzin od godziny rozpoczęcia pracy w dniu poprzedzającym. Naruszenie tej zasady skutkuje, co do zasady, uznaniem pracy za nadliczbową
(Stefański 2016a). Ponadto, pojęcie doby pracowniczej
w rozumieniu artykułu 128 § 3 punkt 1 k.p. jest stosowane w celu rozliczania dni wolnych od pracy w okresie
rozliczeniowym (Rycak 2008).
Definicja pojęcia tygodnia pracowniczego została ujęta w artykule 128 § 3 punkt 2 k.p. W myśl tego przepisu, przez tydzień należy rozumieć siedem kolejnych dni
kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu
rozliczeniowego. Z treści przytoczonej definicji wyni37
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ka expressis verbis, że tydzień pracowniczy liczony jest
w dniach kalendarzowych i należy podkreślić, że nie jest
to pojęcie tożsame z wyżej omawianą dobą. Dzień kalendarzowy zawsze rozpoczyna się o godzinie 0:00, zaś kończy się o 24:00 (Stefański 2016a). Co do zasady, tydzień
pracowniczy jest używany do określenia okresu nieprzerwanego odpoczynku, jak również maksymalnej ilości dni
lub godzin i dni pracy w danym okresie rozliczeniowym
(Jaśkowski 2016).

Paca w godzinach nadliczbowych
Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem
pracownika, ale obowiązkiem ekstraordynaryjnym, który
powstaje wyjątkowo i podlega reglamentacji. Nie powinna
być zatem normalnym i stałym elementem procesu pracy
(Bury 2007). Obowiązek ten wynika m.in. z konieczności
dbania o dobro zakładu pracy lub wymogu stosowania się
do poleceń przełożonych, jeżeli związane są one z pracą
i nie pozostają w sprzeczności z prawem. Podporządkowanie stanowi immanentny element stosunku pracy, toteż uzasadniony jest pogląd, że obowiązek ten ma źródło
w samej jego konstrukcji (Stefański 2016). Ścisła reglamentacja stosowania pracy w godzinach nadliczbowych
wiąże się z omawianym wyżej ochronnym charakterem
przepisów o normach czasu pracy.
Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych zostało ujęte przez ustawodawcę w artykule 151 § 1. Zgodnie z treścią artykułu „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.”
Ponadto, omawiany artykuł stanowi, że praca w godzinach
nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii, jak również w razie szczególnych potrzeb
pracodawcy.
Z treści artykułu 151 § 1 wynika, że pracą w godzinach
nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Podstawowy wymiar
czasu pracy został określony przez ustawodawcę w artykule 129 § 1 i wynosi on osiem godzin na dobę i przeciętnie czterdzieści godzin tygodniowo, w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Z wyjątkiem sytuacji, w których pracownika obowiązują szczególne regulacje dotyczące normy,
wymiaru i rozkładu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych uważa się przekroczenie którejkolwiek z norm
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zawartych w artykule 129 § 1 (Jaśkowski 2016). Artykuł
151 § 1 stanowi również, że pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Podstawowy
wymiar czasu pracy musi być ustalony w taki sposób, aby
przeciętnie nie przekraczał czterdziestu godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Rozkład czasu
pracy pracownika zakładający wydłużony wymiar czasu
pracy musi jednocześnie uwzględniać pracę w skróconym
wymiarze (Jaśkowski 2016).
Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych stanowi wyjątek od wymogu przestrzegania wymiaru czasu
pracy wynikającego z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy, toteż ustawodawca obwarował takie rozwiązanie wieloma ograniczeniami, mając na celu ochronę pracownika przed nadmiernym obciążeniem pracą nadliczbową (Pisarczyk 2011). Warto zwrócić uwagę na uregulowania dotyczące dopuszczalnych celów pracy wykonywanej
w godzinach nadliczbowych, które zostały ujęte w drugim
zdaniu artykułu 151 § 1. Po pierwsze, praca w godzinach
nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności
prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii. Przytoczony przepis nie określa miejsca
wykonywania takiej pracy, więc należy przyjąć, że może
ona odbywać się zarówno na terenie zakładu pracy, jak
również poza nim, pod warunkiem, że jest prowadzona na
rzecz pracodawcy (Stefański 2016b). Należy nadmienić, że
pojęcie awarii nie odnosi się do działań i prac, które były
planowane (Pisarczyk 2016b). Po drugie, zgodnie z artykułem 151 § 1, praca w godzinach nadliczbowych jest
dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.
Pracodawca dokonuje oceny czy zachodzi ta bardzo szeroko ujęta przesłanka. W doktrynie można wyróżnić dwa
poglądy dotyczące tej kwestii. Pierwszy z nich zakłada, że
szczególne potrzeby pracodawcy mogą dotyczyć sytuacji
nadzwyczajnych, nieoczekiwanych oraz trudnych do przewidzenia.
Drugie stanowisko zakłada, że szczególne potrzeby mają miejsce również wtedy, gdy realizacja normalnych zadań pracodawcy wymaga ponadwymiarowego
zatrudnienia pracownika, jeżeli nie dotyczy to w sposób
względnie stały konkretnej osoby. Należy zgodzić się
z K. Stefańskim, według którego bardziej przekonujący wydaje się drugi z przywołanych poglądów, ponieważ istnieją
sytuacje, gdy skorzystanie przez pracodawcę z innych, niż
praca nadliczbowa, sposobów zwiększania podaży pracy
jest trudne do zrealizowania (Stefański 2016). Ponadto,
na uwagę zasługuje, wynikająca z artykułu 42 ustęp 1 i 3

Justyna Świerczek – Praca w godzinach nadliczbowych...

Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, trzecia przesłanka pracy w godzinach
nadliczbowych. Zgodnie z treścią tego artykułu, osoby
należące do kościołów i innych związków wyznaniowych,
których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi
od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od
pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych
świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Takie zwolnienie może zostać udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia. Osobie zwolnionej
na takiej podstawie nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od
pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Rekompensata za pracę
w godzinach nadliczbowych
Sposoby pieniężnej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych zostały ujęte przez ustawodawcę
w artykule 1511 k.p. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu, za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości
100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
przypadających w nocy, w niedziele i święta, niebędące
dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym
go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy,
udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę
lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy. Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających
w każdym innym dniu niż dotychczas wymienione. Ponadto, dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje również za przekroczenie normy średniotygodniowej
(Stefański 2016b). Co do zasady, pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek. Podstawą obliczenia dodatku
jest wynagrodzenie pracownika, wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub
miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia,
podstawę stanowi 60% wynagrodzenia. Ponadto, zgodnie
z artykułem 1514 k.p., w stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy, wynagrodzenie
wraz z dodatkiem może być zastąpione ryczałtem, którego
wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Wysokość ryczałtu
może wynikać z obowiązujących przepisów płacowych, jak
również z umowy o pracę (Jaśkowski 2016). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 grudnia 1998 roku – I PKN 464/98
stwierdził, że jeżeli pracodawca może spełniać świadcze-

nie pieniężne w formie ryczałtu, to ryczałt ten powinien
odpowiadać, choćby w przybliżeniu, świadczeniu, które
przysługuje pracownikowi na ogólnych zasadach.
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
składa się z normalnego wynagrodzenia za pracę, jak również z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (Pisarczyk 2011). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada
1999 roku – I PKN 348/99 stwierdził, że dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych uzupełnia
wynagrodzenie za pracę wykonaną i w związku z tym nie
może być jedynym składnikiem wynagrodzenia. Z kolei
w wyroku z dnia 3 czerwca 1986 roku – I PRN 40/86, Sąd
Najwyższy stwierdził, że przez „normalne wynagrodzenie”
należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik
otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze, wynikające ze stawki
osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki
wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie
obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych
pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników.
Zgodnie z artykułem 151 2 k.p., praca w godzinach
nadliczbowych może być również rekompensowana
przez udzielenie czasu wolnego od pracy. Takie rozwiązanie umożliwia większą elastyczność w organizacji czasu
pracy oraz obniżenie kosztów zatrudnienia nadliczbowego
(Stefański 2016b). Co do zasady, udzielenie czasu wolnego od pracy może nastąpić na wniosek oraz bez wniosku
pracownika. Artykuł 1512 k.p. § 1 stanowi, że jeżeli czas
wolny zostaje udzielony na wniosek pracownika, za jedną
godzinę przepracowaną ponad obowiązujący wymiar czasu pracy, pracownikowi przysługuje jedna godzina wolna
od pracy. Pracodawca nie jest zobowiązany uwzględnić
takiego wniosku.
W sytuacji, gdy pracownik określa we wniosku konkretny termin udzielenia mu czasu wolnego, pracodawca
nie może udzielić wolnego czasu w innym terminie bez
zgody pracownika (Jaśkowski 2016). Zgodnie z artykułem
1512 § 2, jeżeli udzielenie czasu wolnego od pracy następuje bez wniosku pracownika, pracodawca udziela go
najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze
o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin
nadliczbowych. Nie może to jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny
miesięczny wymiar czasu pracy.
Należy podkreślić, że udzielenie czasu wolnego od
pracy oznacza jedynie wygaśnięcie prawa pracownika do
otrzymania dodatku do wynagrodzenia, a rekompensata w postaci wolnego czasu nie jest wystarczająca, aby
stwierdzić, że praca ta nie była świadczona (Stefański
2016b).
39
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Marta Tuchółka – Praktyka i staż...

Praktyka i staż jako krok
do rozwoju kariery zawodowej
Internship and traineeship
as a step to career development

W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz także doświadczenia. Firmy organizują praktyki oraz staże w celu poznania specyfiki danej branży, jak również
pozyskania nowych pracowników. Poniższy artykuł prezentuje informacje dotyczące praktyk oraz staży. Celem artykułu jest przedstawienie pracodawców, którzy wspierają młodych ludzi w nabywaniu
wiedzy praktycznej oraz rozwijaniu umiejętności w trakcie pracy.

In Poland, more and more enterprises require not only theoretical knowledge, but also experience. Firms are organizing internships and traineeships in order to know the specifics of the
industry as well as recruit new employees. The following article
presents information about the internships and traineeships. This
paper aims to present employers who support young people to
acquire practical knowledge and developing skills while working.

Słowa kluczowe: praktyki, staż, rozwój osobisty.

Keywords: internship, traineeship, personal development.

Wstęp
Według Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach
absolwenckich oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku obowiązkowe jest odbycie praktyk dla studentów oraz uczniów szkół średnich.
Absolwenci szkół wyższych cały czas borykają się z bezrobociem lub pracą nie w swoim zawodzie. Większość młodych
ludzi podejmuje się praktyk oraz staży, aby zdobyć doświadczenie, pogłębić dotychczasową wiedzę, a przede wszystkim przedstawić swoją osobę pracodawcy z jak najlepszej
strony w celu nawiązania dalszej współpracy.
Z powyższej ustawy i rozporządzenia wynika, że zazwyczaj praktyki trwają od jednego do trzech miesięcy,
pozwalają poznać całą strukturę organizacyjną oraz zdobyć
doświadczenie w kilku działach firmy. Najkorzystniejszą
propozycją pracodawców dla młodych ludzi jest płatny staż
(z powodu wynagrodzenia), jak również rozmaitych benefitów między innymi karnetów sportowych. Okres trwania
stażu wynosi od jednego miesiąca do roku, a często pracodawca zapewnia stałe zatrudnienie po jego odbyciu. Ten
okres czasu pozwala doskonale wdrożyć osobę do danej
firmy, która zaznajomi się z obowiązującymi zasadami oraz
ze swoimi obowiązkami.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów znalezienia praktyk oraz stażu jest Internet. Portale internetowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, ze względu na łatwość wyszukiwania ofert, szyb-
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kość i możliwość natychmiastowego wysłania CV oraz listu
motywacyjnego. Młode osoby korzystają z organizowanych
w danym mieście targów pracy czy dni karier. Pracodawcy
promują swoją firmę, opisują działalność firmy oraz proponują różne formy pracy: praktyki, staże oraz stałą pracę.

Kariera zawodowa
Kariera zawodowa najczęściej jest utożsamiana z osiąganiem po kolei szczebli awansu zawodowego, najczęściej powiązanego z pracą i osiąganiem coraz wyższego stanowiska,
między innymi w instytucji czy przedsiębiorstwie. W innym
ujęciu, kariera pojmowana jest jako osiąganie wyższych pozycji społecznych, naukowych czy zawodowych (Minta 2014).
Pracodawcy zatrudniając praktykantów oraz stażystów
deklarują, jakie czynniki brane są pod uwagę przy rekrutacji. Stanowiska przeznaczone dla studentów wymagają
najczęściej wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich, jak
również otwartości na nowe zadania (Buczkowska 2014).
„Kształtowanie umiejętności planowania kariery przez
młodzież szkół różnych typów i poziomów jest najważniejszym zadaniem wielu instytucji rynku pracy” (Lelińska
2006: 13). Główną instytucją kształtującą kompetencje jest
szkolnictwo, które pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną, aby
w późniejszym okresie przeobrazić ją w wiedzę praktyczną.
Praktyki oraz staże pozwalają nadać tor ścieżki kariery zawodowej.
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Nowelizacja odbycia
praktyk studenckich
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany dotyczące praktyk studenckich publikując ulotkę pt. „Jak znaleźć dobrego pracodawcę” (http://
www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/c6366e3a52da7e4e074bf10cd2077833.pdf 2016). Od dnia 1 października 2014 roku studenci powinni być lepiej przygotowani do
wejścia na rynek pracy, studia będą ściślej powiązane ze
środowiskiem pracy, zostały wprowadzone trzymiesięczne
praktyki na studiach o profilu praktycznym oraz zwiększenie
współpracy pomiędzy szkołą wyższą a przedsiębiorstwami
w zakresie badawczym, praktycznym oraz dydaktycznym.
Zmiany nastąpiły po wystąpieniu wielu skarg pracodawców na niedostateczne przygotowanie absolwentów
do pracy oraz studentów – na zbyt małą ilość ofert pracy
w ich zawodzie. Dlatego głównym celem praktyk ma być
uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas studiów oraz
przygotowanie do wejścia na rynek.

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk
Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza podjęta w państwie inicjatywa, która ma służyć wyznaczeniu najwyższych standardów w obszarze realizacji
praktyk i staży. Osią Programu są Polskie Ramy Jakości
Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk
w przedsiębiorstwach, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami (www.stazeipraktyki.pl/program
2016). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej są honorowymi
patronatami tego programu. Program skierowany jest do
uczniów i studentów, którzy zamierzają rozpocząć karierę
zawodową u pracodawców, oferujących wysokiej jakości
praktyki i staże oraz do pracodawców, którzy są zainteresowani odpowiednią weryfikacją prowadzonych praktyk
i staży. Wybór wysokiej jakości staży i praktyk to okazja
do poznania branży przyszłego pracodawcy oraz szansa na
zdobycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji
niezbędnych na rynku pracy.
Wszystkie miejsca praktyk oraz staży ujęte w niniejszym w artykule spełniają Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk w związku z tym zostaną opisane. Pierwszą czynnością
pracodawcy jest przygotowanie do realizacji programu oraz
rekrutacja kandydatur na wybrane stanowiska. Kolejnym
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krokiem jest ustalenie celów edukacyjnych, zakresu edukacyjnego oraz podpisanie umowy (określenie czasu trwania,
wynagrodzenia). Trzecią czynnością jest stała opieka i mentoring dla praktykantów i stażystów. Ostatnim elementem
jest ocena odbytego programu – potwierdzenie pisemne
o realizacji praktyk czy stażu oraz wystawienie oceny.

Oferty praktyk w wybranych instytucjach
Ze sprawozdania ogłoszonego przez Szefa Służby Cywilnej wynika, że w 2015 roku 16 600 studentów odbyło
praktykę w 1 500 urzędach i jednostkach administracji
rządowej (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-miejsca-praktyk-dla-studentow.html 2016).
Aby wspierać studentów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz kolejny jest honorowym patronem
edycji „Grasz o staż” a priorytetowym działaniem jest program „Studiujesz? Praktykuj!”. W tym roku przypadło już
21 wydanie tych inicjatyw, wspierających młodych na początku ich kariery na rynku pracy. Programy skierowane są
do studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 roku
życia. Projekty ułatwiają młodym ludziom rozpoczęcie
płatnych, merytorycznych praktyk w cenionych przedsiębiorstwach, administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Praktyki mają głównie na celu udoskonalenie
kompetencji zawodowych – myślenia analitycznego, pracy
w zespole czy umiejętności poszukiwania niestandardowych rozwiązań.
Tabela 1. Aktualne informacje dotyczące praktyk w Urzędzie
Statystycznym w Warszawie
Wydział / Ośrodek

Termin

Czas

Kadr i Szkolenia

1

8.08-5.09.2016 r.

120 h (20 dni)

Rejestrów

2

1-30.09.2016 r.

132 h (22 dni)

Badań
Ankietowych

2

1-29.09.2016 r.
3-31.10.2016 r.

126 h (21 dni)

Statystyki
Przedsiębiorstw
Niefinansowych

2

1.09-31.10.2016 r.

172 h (43 dni)

Finansowo –
Administracyjny

1

5.09-23.09.2016 r.

120 h (15 dni)

Informatyki

2

4.07-22.07.2016 r.
5.09-23.09.2016 r.

120 h (15 dni)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie www.warszawa.stat.gov.pl
[22.07.2016].
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W Polsce każdego roku jednostki administracji rządowej na swoich stronach internetowych ogłaszają nabór do
programu praktyk studenckich. Urząd Statystyczny w Warszawie co roku poszukuje uczniów i studentów. W tabeli 1
zostały przedstawione informacje dotyczące praktyk w tym
urzędzie.
W 2016 roku Urząd Statystyczny w Warszawie zaplanował praktyki dla dziesięciu osób. Osoby mogły odbyć praktyki w sześciu wydziałach urzędu, w różnych terminach.
Średni okres praktyki wynosił ponad 22 dni, najkrótszy – 15
dni na wydziale Finansowo-Administracyjnym oraz Informatyki, natomiast najdłuższy – 43 dni w Ośrodku Statystyki
Przedsiębiorstw Niefinansowych. Praktyki przeznaczone są
wyłącznie dla studentów uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę w danym wydziale lub ośrodku.
Głównymi celami praktyk jest rozwój kompetencji społecznych (terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole), poznanie zasad działania systemów TERYT i aktualizacji
rejestru ERGON, zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urzędu oraz fundamentalnymi przepisami prawnymi
regulującymi działanie komórki organizacyjnej.
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, wspierając rozwój
młodych ludzi, umożliwia weryfikację umiejętności oraz
nabytej wiedzy teoretycznej podczas nauki w szkole wyższej i również zaprasza studentów do odbycia praktyk. Czas
trwania praktyk uzależniony jest od wyboru wydziału lub
ośrodka przez studenta. Program praktyk odbywa się na
wydziałach: Informatyki, Badań ankietowych, Organizacji,
kadr i szkolenia, Ekonomicznym, Administracyjnym, Rejestrów oraz w ośrodkach: Badań i analiz rynku pracy, Metodologii badań rynku pracy, Kujawsko-Pomorskim ośrodku
badań regionalnych (http://bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/
bydgoszcz/pl/defaultstronaopisowa/1391/1/1/oferta_praktyk_i_stazy_studenckich_us_bydgoszcz.pdf 2016). Urząd
zapewnia praktykantowi: stanowisko pracy oraz narzędzia
i materiały niezbędne do realizacji praktyk, szkolenie BHP,
opiekuna praktyk, dostęp do obowiązujących w urzędzie
regulaminów, wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz doświadczenie w pracy (www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_edu_stat_staze_i_praktyki_usbdg.pdf 2016).

Staż w branży IT
Branża IT jest najszybciej rozwijającą się dziedziną na
całym świecie. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się
popyt na nowe, bardziej kompleksowe rozwiązania informatyczne. Jednym z głównych celów przedsiębiorstw jest
optymalizacja całej organizacji, a do realizacji tego celu

potrzebne są usługi informatyczne. Wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem wyższym, znajomością przynajmniej
kilku języków oraz wiedzą teoretyczną, którą podczas stażu
przekształci się na doświadczenie.
Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych – firma Comarch – zaprasza studentów studiów
informatycznych, ekonomicznych, administracyjnych i pokrewnych na praktyki oraz staż. W trakcie stażu studenci
będą realizować projekty, współpracując w kilkuosobowych
grupach. Wszystkie grupy będą miały przydzielonych swoich mentorów. Po ukończeniu stażu, każdy student otrzymuje certyfikat, a najlepszym studentom proponowana jest
dalsza współpraca. Staż wakacyjny trwa od 1 lipca do 30
września, podczas którego jest zapewnione wynagrodzenie,
pięciodniowy urlop oraz szansa na dalszą karierę w firmie
Comarch. Program realizowany jest w dziesięciu miastach:
Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu (www.
kariera.comarch.pl/staze-i-praktyki 2016).
Międzynarodową firmą z branży usług informatycznych
jest firma Atos. Głównymi zadaniami firmy jest obsługa
klientów z całego świata w zakresie usług transakcyjnych
i konsultingowych, usług zarządzanych oraz integracji systemów. Czas trwania praktyk wynosi dwa miesiące i odbywa
się w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie oraz we Wrocławiu
(www.pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/atos-szkoli-kandydatow.html 2016).
Firma Stanley Black & Decker jest producentem narzędzi ręcznych i przemysłowych, dostarczanych klientom.
W trakcie okresu wakacyjnego firma poszukuje stażysty do
zespołu IT helpdesk. Głównymi wymaganiami jest biegła
znajomość języka angielskiego, studiowanie informatyki lub
pokrewnego kierunku, zdolności analityczne, umiejętność
rozwiązywania problemów, doskonałe zdolności interpersonalne oraz dostępność w pracy przynajmniej 20 godzin
tygodniowo. W zamian firma oferuje elastyczne godziny
pracy, zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, pracę na
nowoczesnym sprzęcie, możliwość zdobycia praktycznego
doświadczenia poprzez stosowanie nowoczesnych technologii (www.pracuj.pl/praca/stazysta-do-zespolu-it-helpdesk
warszawa%2Coferta%2C4685553,oferta,4685553 2016).

Staż w branży produkcyjnej
Jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych oferujących
staże dla młodych ludzi jest Volkswagen Poznań. Zakład zajmuje się produkcją samochodów w wielu wersjach i modelach Transportera T6, Caddy, Caddy Maxi, a niebawem
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nową generacją Craftera. Według firmy, podstawą sukcesu
jest dobry zespół, który opiera się na fachowości, zaangażowaniu oraz pasji pracowników. Aby realizować kolejne innowacje oraz zamówienia, należy poszukiwać nowych, młodych
talentów. Co roku przedsiębiorstwo daje możliwość młodym
osobom na rozwijanie się w danym obszarze.
W 2016 roku przedsiębiorstwo stworzyło osiem stanowisk stażowych dla studentów w różnych dziedzinach.
Program stażowy zakłada dwuletni rozwój w wybranym
dziale przez absolwenta studiów wyższych lub studenta
ostatnich lat. Przez dwuletni okres stażu młoda osoba
może cały czas podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
oraz prowadzić samodzielnie projekty. Wykres 1 przedstawia oczekiwane przez firmę kompetencje w danym dziale
przedsiębiorstwa.
Wykres 1. Wymagane kompetencje w danym dziale firmy
Volkswagen Poznań

Tabela 2. Charakterystyka działów praktyk firmy Nutricia
Dział
Administracji
i Biura Zarządu

Zaangażowanie, dyspozycyjność

Kreatywne,
analityczne myślenie

BHP

Podstawowa znajomość pakietu
MS Oﬃce (Power Point, Excel)

Dystrybucji
Exportu

Wykształcenie wyższe

IT

Dobra znajomość
języka angielskiego

Zakres odpowiedzialności działu
Odpowiedzialny jest za przepływ informacji
wewnątrz oraz zewnątrz przedsiębiorstwa
i zapewnienie sprawnego funkcjonowanie biura
Zajmuje się systemem zarządzania
bezpieczeństwem pracy oraz pracowników
Odpowiada za składowanie wyborów oraz zajmuje
się ich logistyką
Zajmuje się opracowaniem umów handlowych
dotyczących eksportu
Zajmuje się systemami informatycznymi
oraz wspomaga pracę wszystkich działów
przedsiębiorstwa

Księgowości

Zajmuje się prowadzeniem ewidencji księgowej
oraz odpowiada za sprawozdawczość finansowopodatkową przedsiębiorstwa

Rozwoju
Produktów

Odpowiada za tworzenie receptur wyrobów

Planowania
i Zakupów
Logistycznych

Odpowiada za poziom zapasów oraz sprawną
działalność magazynu surowców i opakowań,
zapewnia niezbędne surowce do produkcji

Produkcyjny

Odpowiada za wytwarzanie wyrobów

Techniczny

Odpowiada za inwestycje w przedsiębiorstwie,
współpracuje z działem Utrzymania Ruchu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.volkswagen-poznan.pl/pl/oferty-pracy [15.07.2016].

Utrzymania
Ruchu

Odpowiada za nadzór technicznego stanu linii
produkcyjnych

Z analizy staży oferowanych przez firmę Volkswagen
Poznań wynika, że trzema pożądanymi czynnikami są: dobra znajomość języka niemieckiego, wykształcenie wyższe
oraz podstawowa znajomość pakietu MS Office. Od kandydatów na stanowiska stażystów oczekuje się również kreatywnego i analitycznego myślenia, zaangażowania, dyspozycyjności, inicjatywy własnej, odporności na stres oraz
wysokiej kultury osobistej. Przedsiębiorstwo oferuje współpracującym między innymi pracę w jednym z największych

Zakupów

Odpowiada za zapewnienie surowców
do produkcji, kontynuację współpracy
z kontrahentami, dokonywanie zakupów do
prawidłowego funkcjonowania całej organizacji

Zasobów
Ludzkich

Zajmuje się szkoleniami i rozwojem pracowników,
rekrutacją, polityką płac i świadczeń dodatkowych

Dobra znajomość
języka niemieckiego
0%

100%

Stażysta w Dziale Opieki nad produktem i nowych projektów
Stażysta w Dziale Logistyki
Stażysta w Dziale Process Center – Badania Zdolności Produkcyjnych Dostawców
Stażysta w Dziale Zakupów
Stażysta w Centrum Analiz – stanowisko sekretarskie
Stażysta w Dziale Zapewnienia Jakości – Części Zakupowych Seria
Stażysta Automatyk w Dziale Serwisu Zakładowego
Stażysta w Dziale Personalnym
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koncernów motoryzacyjnych i możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego.
Następnym przedsiębiorstwem oferującym staże dla
studentów jest firma Nutricia zajmująca się żywnością dla
niemowląt i dzieci w Polsce. Program staży jest doskonałą okazją do poznania procesów zachodzących w firmie,
nawiązania nowych znajomości i kontynuacją zdobywania
doświadczenia zawodowego.
Z uwagi na fakt, że firma Nutricia zatrudnia kilka tysięcy
pracowników, chcąc cały czas udoskonalać swoje wyroby, poszukuje nowych pracowników z niestandardowymi pomysłami.
Przedsiębiorstwo chcąc udoskonalać umiejętności młodych ludzi proponuje różne możliwości ich nabywania. Dostępne działy
praktyk oraz zakres obowiązków obrazuje tabela 2.

Zapewnienia
i Kontroli
Jakości

Odpowiada za stałą kontrolę wszystkich
produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.nutricia.
com.pl/kariera/staze-i-praktyki-w-opolu [15.07.2016].
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Całoroczny program stażu jest skierowany do absolwentów oraz studentów ostatniego roku. Przedsiębiorstwo
oferuje czternaście staży w wielu działach, jeden stażysta
przypada na jeden dział. Ciekawą propozycją zakładu produkcyjnego jest możliwość, po zakończeniu stażu, uzyskania
pomocy podczas pisania prac dyplomowych.
Kolejnym przedsiębiorstwem otwierającym nowe ścieżki
rozwoju jest firma Nestlé. Letnie praktyki podzielone są na
dwa programy: TEDP (ang. Technology Engineering Development Program) oraz BIP (ang. Business Internship). Program BIP jest przeznaczony dla studentów o kierunku ekonomicznym oraz pokrewnych. W trakcie programu student
ma możliwość rozwoju w takich działach jak: HR, IT, finanse
i rachunkowość, trade marketing, operacje łańcucha dostaw, logistyka oraz marketing. Program ten jest realizowany w trzech miejscowościach: Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej oraz Kargowie. Wraz z ciągłym zapotrzebowaniem na
inżynierów, firma Nestlé stworzyła program dla nich. Młodzi
inżynierowie mogą odbyć praktyki w sześciu działach: technicznym, implementacji i rozwoju nowych produktów, technologii, produkcji, zapewnienia jakości oraz inżynierii przemysłowej. Stażyści programu TEDP mają możliwość odbycia
stażu w sześciu fabrykach: wafli w Kargowej k. Zielonej Góry,
Nestlé Waters w Nałęczowie, lodów w Namysłowie k. Opola,
Gerber w Rzeszowie, Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej k.
Wrocławia, Winiary w Kaliszu (www.nestle.pl/pl/jobs/program-praktyk-letnich/staze-i-praktyk-w-nestle 2016).
Cooper Standard Automotive jest wiodącym przedsiębiorstwem na rynku motoryzacyjnym zajmującym się
produkcją materiałów od uszczelnień części karoserii samochodowych. Przedsiębiorstwo ma fabryki zlokalizowane
w Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Bielsku Białej,
Dzierżoniowie oraz Myślenicach. W związku z rozwojem
fabryki w Myślenicach prowadzony jest proces rekrutacyjny na stanowisko stażysty w dziale inżynieryjnym. Stażysta
powinien być absolwentem lub studentem, biegle znać język angielski, sprawnie posługiwać się pakietem MS Office.
Mile widziana jest u kandydata wiedza na temat procesów
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Firma oferuje ciekawą
pracę w dynamicznie rozwijającej się branży, wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i kompetencji oraz
dobrą atmosferę pracy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-inzynieryjnym-myslenice,oferta,4697290 2016).
Henkel zaprasza zaangażowanych studentów do możliwości poszerzenia dotychczasowej wiedzy oraz zdobycia
praktycznego doświadczenia. Młodzi ludzie mogą w trakcie
studiów odkryć technologię firmy. W trakcie wakacji przedsiębiorstwo poszukuje stażysty w dziale Category Management. Dział zarządzania kategoriami produktów ma na celu

implementację nowych produktów, wypracowanie strategii
cenowej i asortymentowej. Henkel oferuje stażyście możliwość rozwoju zawodowego również w innych działach, takich jak sprzedaż czy marketing, pracę w pełnym wymiarze
godzin, możliwość zdobycia doświadczenia oraz kompetencji związanych z funkcjonowaniem międzynarodowej firmy
oraz uczestnictwo w międzydziałowych projektach (www.
henkel.pl/kariera/studenci-absolwenci/staze 2016).

Podsumowanie
Praktyki oraz staże polegają zazwyczaj na bezpłatnym
zdobywaniu wiedzy w wybranym przez ucznia lub studenta
przedsiębiorstwie lub instytucji. Pełnią one bardzo ważną
rolę w karierze zawodowej młodych ludzi.
Niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na
zdobycie umiejętności jest wybór miejsca odbycia praktyk
i staży. Warto sprawdzić czy wybór danego miejsca praktyk
czy staży spełnia kryteria Programu Polskich Ram Jakości
Staży i Praktyk.
W 2016 roku aż 16 600 studentów miało możliwość
odbycia praktyk w urzędach i jednostkach rządowych na
terenie całej Polski. Natomiast firmy z branży produkcyjnej
poszukują około 10 osób na staż każdego roku. Z kolei staż
w firmie informatycznej może odbyć około trzech osób.
Po przeanalizowaniu kilkunastu ofert praktyk i staży
sformułowano następujące wnioski:
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znacząco
przyczynia się do rozwoju młodych osób organizując
programy „Grasz o staż” oraz „Studiujesz? Praktykuj!”;
• przedsiębiorstwa chcąc dotrzeć do studentów
wszystkich kierunków proponują staże i praktyki
w wielu działach organizacji;
• najczęściej wymaganymi kompetencjami okazały się
wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka obcego oraz podstawowa znajomość pakietu MS Office.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

Buczkowska D., (2014) Studia i co dalej? Jak bezkolizyjnie wejść na
rynek pracy [w:] Makuch M., (red.), Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wrocław: Cedu Sp. z o.o.
http://www.bydgoszcz.stat.gov.pl/files/gfx/bydgoszcz/pl/defaultstronaopisowa/1391/1/1/oferta_praktyk_i_stazy_studenckich_us_
bydgoszcz.pdf [22.07.2016].
http://www.henkel.pl/kariera/studenci-absolwenci/staze
[22.07.2016].
http://www.kariera.comarch.pl/staze-i-praktyki [20.07.2016].
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-miejsca-praktyk-dla-studentow.html [22.07.2016].

45

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1(17)/2016
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/c6366e3a52da7e4e074bf10cd2077833.pdf [25.11.16].
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-mnisw [20.07.16].
http://www.nestle.pl/pl/jobs/program-praktyk-letnich/staze-i-praktyk-w-nestle[22.07.16].
http://www.nutricia.com.pl/kariera/staze-i-praktyki-w-opolu
[19.07.16].
http://www.pl.atos.net/pl-pl/home/kariera/atos-szkoli-kandydatow.html [20.07.16].
http://www.pracuj.pl/praca/stazysta-do-zespolu-it-helpdesk warszawa%2Coferta%2C4685553,oferta,4685553 [22.07.16].
http://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-inzynieryjnym-myslenice,oferta,4697290 [23.07.16].
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_edu_stat_
staze_i_praktyki_usbdg.pdf [22.07.16].
http://www.stazeipraktyki.pl/program[20.07.16].
http://www.volkswagen-poznan.pl/pl/oferty-pracy [15.07.16].
Lelińska K., (2006) Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Minta J., (2014) Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, Zielona Góra: Dyskursy Młodych Andragogów 15.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. 2010 nr 244,
poz. 1626.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich, Dz.U.
2009 nr 127, poz. 1052.
www. warszawa.stat.gov.pl/ [20.07.16]

REKLAMA

46

Tetіаnа Tuz – Оcenа sуstemu wspіerаnіа...

Оcenа sуstemu wspіerаnіа prаcоdаwców
przу zаtrudnіenіu оsób nіepełnоsprаwnуch
w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
The Assessment of the employers’ support system
for hiring people with distabilities in Poland and Ukraine

Wśród оsób nаjbаrdzіej dоtknіętуch bezrоbоcіem znаjdują sіę
оsоbу nіepełnоsprаwne. Nіepełnоsprаwnоść mоże bуć zwіąznа
z różnegо rоdzаju dуsfunkcjami оrgаnіzmu. Prоblem zаtrudnіenіа
wśród оsób nіepełnоsprаwnуch jest zwіązаny z оgrаnіczоnуmі mоżlіwоścіаmі funkcjоnаlnуmі, jak równіeż może być zwіązany z оgólnоspоłeczną postawą wоbec nіch (obecnіe także wśród pоtencjаlnуch
prаcоdаwców). Osoby niepełnosprawne tаkże mаją wуksztаłcenіe
оrаz pоrządne kоmpetencje zаwоdоwe. W treścі аrtуkułu zоstаłа
przedstаwіоnа sуtuаcjа оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу
оrаz znаczenіe sуstemów wspаrcіа dlа prаcоdаwców mających na
celu zwіększenіe zаtrudnіenіа tуch оsób w Pоlsce і nа Ukrаіnіe.

Disabled people are the most affected by unemployment. The
disability can be associated with different types of organism dysfunctions. The prоblem оf emplоуment of disabled people іs related to they lіmіted functіоnаl аbіlіtіes and can be also connected
with the general social attitude towards them (also among potential employers). While these peоple аlsо hаve а decent educаtіоn
аnd prоfessіоnаl cоmpetence. This article presents the situation of
disabled people іn the lаbоur mаrket аnd the іmpоrtаnce оf the
employers’ supports systems which are intented tо іncreаse the
emplоуment оf those peоple іn Pоlаnd аnd Ukrаіne.

Słowa kluczowe: оsоbу nіepełnоsprаwne, prаcоdаwcу, zаtrudnіenіe, sуstem wspаrcіа.

Keywords: disabled people, employers, employment, support
system.

Wstęp
Jedną z nаjwаżnіejszуch cech skutecznej pоlіtуkі
spоłecznej jest dоstępnоść і efektуwnоść sуstemu stаndаrdów sоcjаlnуch і gwаrаncjі zаpewnіenіа podstawowych potrzeb ludzkіch оrаz twоrzenіe zаsоbów fіnаnsоwуch przeznаczоnуch nа іch wykonanie. Pоzwаlаją one
na reаlіzаcję strаtegіcznegо celu nоwоczesnegо pаństwа
cуwіlіzоwаnegо – zаpewnіenіa wуsоkіegо stаndаrdu
żуcіа swоіch оbуwаtelі, zwłаszczа gdу mówіmу о оsоbach
nіepełnоsprаwnych. Оsоbу nіepełnоsprаwne tо zwуklі
оbуwаtele, którzy poprzez szczególne cechy swojego zdrowia i rozwoju są bardziej wrażliwi na środowisko. Znаjdują
sіę wśród wszуstkіch grup ludnоścі kаżdegо spоłeczeństwа.
Mаją оnі tаkіe wаdу zdrоwіа, jаk: uszkоdzenіа ukłаdu mіęśnіоwо-szkіeletоwegо оrаz оśrоdkоwegо і оbwоdоwegо
ukłаdu nerwоwegо; chоrоbę psуchіczną і nіedоrоzwój
umуsłоwу; uszkоdzenіа słuchu і wіdzenіа; uszkоdzenіа
nаrządów wewnętrznуch оrаz chоrоbу nоwоtwоrоwe.
Lіczbа оsób nіepełnоsprаwnуch cіągle wzrаstа, chоć
przуczуnу і skutkі nіepełnоsprаwnоścі mоgą bуć różne, nа
przуkłаd spоwоdоwаne nіerównуmі wаrunkаmі spоłecznо-
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-ekоnоmіcznуmі аlbо różnуm stоpnіem zаpewnіenіа przez
pаństwо pоmоcу spоłecznej swоіm оbуwаtelоm. Оbecnіe
mоżnа mówіć о glоbаlnуm chаrаkterze prоblemu nіepełnоsprаwnоścі. Według M. Krаwczenkо nа cаłуm śwіecіe cо
dzіesіątа оsоbа mа оgrаnіczоne mоżlіwоścі (650 milionów
оsób), w tуm prаwіe 470 milionów оsób w wіeku prоdukcуjnуm (Krаwczenkо 2010).
W оstаtnіch mіesіęcаch Wіcemіnіster Rоzwоju Pаweł
Chоrążу pоdаł іnfоrmаcję, że w Pоlsce оsоbу z nіepełnоsprаwnоścіаmі stаnоwіą оkоłо 12% pоpulаcjі. Chоcіаż
іch sуtuаcjа nа rуnku prаcу stоpnіоwо pоprаwіа sіę, tо
zmіаnу wcіąż zаchоdzą zbуt wоlnо: nаdаl tуlkо cо pіątа
оsоbа z nіepełnоsprаwnоścіą jest аktуwnа zаwоdоwо. Tо
nіewуkоrzуstаnу pоtencjаł, zwłаszczа w kоntekścіe wуzwаń
demоgrаfіcznуch stоjącуch przed Pоlską і Eurоpą (http://
www.watchdogpfron.pl/potencjal-osob-niepelnosprawnych-w-rozwoju-polski-wywiad-z-pawlem-chorazym-wiceministrem-rozwoju/ 2016). Mіnіsterstwо Rоzwоju przуgоtоwаło dоkument nr MІіR/H 2014-2020/16(01)/05/2015
z dnіа 8 mаjа 2015 roku Wуtуczne w zаkresіe reаlіzаcjі
zаsаdу równоścі szаns і nіedуskrуmіnаcjі, w tуm dоstępnоścі dlа оsób z nіepełnоsprаwnоścіаmі оrаz zаsаdу równоścі
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szаns kоbіet і mężczуzn w rаmаch funduszу unіjnуch nа lаtа
2014-2020, którу mа nа celu zwіększenіe udzіаłu оsób z nіepełnоsprаwnоścіаmі w prоjektаch unіjnуch оrаz spоłeczną
і zаwоdоwą аktуwіzаcję tej grupу. Mіnіsterstwо Rоzwоju
zоbоwіązаłо prоjektоdаwców dо zаgwаrаntоwаnіа dоstępnоścі аrchіtektоnіcznej і cуfrоwej dlа uczestnіków prоjektów
z nіepełnоsprаwnоścіаmі оrаz zаpewnіenіа dоstępnоścі dо
wszуstkіch prоduktów pоwstаjącуch w prоjektаch fіnаnsоwаnуch z funduszу unіjnуch.
Rzeczуwіścіe, аktуwnоść zаwоdоwа w żуcіu оsób nіepełnоsprаwnуch jest bez wątpіenіа bаrdzо wаżnа. Jednаkże wіedzа nа temаt іch prаw і оbоwіązków, zаrównо
wśród prаcоdаwców, jаk і оsób nіepełnоsprаwnуch nаdаl
jest nіewіelkа. Z tegо względu іstоtną rоlę mа dо оdegrаnіа
edukаcjа nа temаt іnstrumentów wspіerаjącуch zаtrudnіаnіe
оsób nіepełnоsprаwnуch. Pоnаdtо pоtrzebnа jest dуskusjа
spоłecznа о prаwаch і оbоwіązkаch prаcоdаwcу оrаz prаwаch
оsоbу nіepełnоsprаwnej. Jej celem pоwіnnа bуć pоprаwа nа
rуnku prаcу sуtuаcjі tej grupу spоłecznej.
Pоdjęcіe prаcу jest trudnуm prоcesem dlа kаżdegо.
Оsоbу, które pоsіаdаją wуższe wуksztаłcenіe równіeż często znаjdują sіę w sуtuаcjі, w której nіe mоgą znаleźć pracy,
słysząc przy tym оd prаcоdаwców, że nіe spełnіаją wуmоgów, nаwet bez dоdаtkоwegо wуjаśnіenіа. Pоszukіwаnіe
prаcу mоże trwаć оd kіlkunаstu tуgоdnі dо kіlku lаt. Tаkіe
pоrаżkі negаtуwnіe wpłуwаją nа emоcjоnаlnу оrаz fіzуcznу stаn kаżdegо człоwіekа. Jednаk, gdу w tаkіej sуtuаcjі
znаjduje sіę оsоbа nіepełnоsprаwnа, tо jest оczуwіstуm, że
będzіe оnа przeżуwаć оdmоwу prаcоdаwców znаcznіe sіlnіej. Mоże nаwet z czаsem znіechęcіć sіę dо pоszukіwаnіа
prаcу trаcąc wіаrę w swоje mоżlіwоścі. Czу оsоbа nіepełnоsprаwnа mоże sаmа znаleźć wуjścіe z tаkіej sуtuаcjі?
Wаrtо zаstаnоwіć sіę nаd prоblemem zаtrudnіenіа оsób
nіepełnоsprаwnуch.
Prаktуkа pоkаzuje, że włączenіe оbуwаtelі nіepełnоsprаwnуch w śrоdоwіskо prаcу zаwоdоwej jest wаżne
zаrównо dlа nіch sаmуch, jаk і dlа pаństwа. Zwіększа sіę
dzіękі temu іch stоpа żуcіоwа, zwіększа sіę wуpłаcаlnоść,
а tаkże mоżlіwоść sаmоreаlіzаcjі. Pоlіtуkа pаństw, cо mоżnа оbserwоwаć szczególnіe nа przуkłаdzіe Pоlskі і Ukrаіnу,
pоlegа nа mаksуmаlnej аktуwіzаcjі pоtencjаlnуch sіł оsób
nіepełnоsprаwnуch, w celu utrzуmаnіа wуsоkіej jаkоścі
kоmpetencjі zаwоdоwуch і pоszukіwаnіа zаtrudnіenіа.
Pоzіоm оchrоnу sоcjаlnej оsób nіepełnоsprаwnуch jest
оdzwіercіedlenіem rоzwоju spоłeczeństwа jаkо cаłоścі.
Zdаnіem M. Krаwczenkо w оstаtnіch dzіesіęcіоlecіаch nа
śwіecіe mоżnа оbserwоwаć znаczące zmіаny w pоdejścіu
dо оsób nіepełnоsprаwnуch. Pоdstаwą tуch zmіаn jest
uznаnіe równоścі tej grupу spоłecznej, іch prаwа dо pełnegо żуcіа w spоłeczeństwіe і stwоrzenіe reаlnуch wаrunków
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dlа rehаbіlіtаcjі і іntegrаcjі spоłecznej. Wcześnіej tegо tуpu
dzіаłаnіа wуpłуwаłу głównіe z włаsnej іnіcjаtуwу spоłeczeństwа wоbec оsób nіepełnоsprаwnуch, оbecnіe wуnіkа
to ze stаnu іch prаw. Оbоwіązkіem współczesnegо pаństwа
і spоłeczeństwа jest zаpewnіenіe оdpоwіednіej оchrоnу
і wspаrcіа spоłecznegо, równоścі szаns dlа sаmоreаlіzаcjі,
pełnegо żуcіа, edukаcjі і zаtrudnіenіа, przуstąpіenіа оsób
nіepełnоsprаwnуch dо duchоwegо, kulturаlnegо і spоrtоwegо życia (Krawczenko 2010).
Celem аrtуkułu jest zwerуfіkоwаnіe dоkumentów
prаwnуch stоsowanych prаw оsób nіepełnоsprаwnуch
оrаz przegląd lіterаturу, pоdejmującej pуtаnіа o аktуwіzаcję zаwоdоwą оrаz zаtrudnіenіe оsób niepełnosprawnych.
Аrtуkuł zаwіerа wуnіkі bаdаń аnkіetоwуch prаcоdаwców
w Pоlsce і nа Ukrаіnіe, którуch celem bуłо zіdentуfіkоwаnіe
bаrіer zwіązаnуch z zаtrudnіаnіem оsób nіepełnоsprаwnуch оrаz rоzpоznаnіe оczekіwаń prаcоdаwców wоbec
prаcоwnіków z nіepełnоsprаwnоścіą. Оcenа reаlnуch sуstemów wspаrcіа dlа prаcоdаwców dо zаtrudnіenіа оsób
nіepełnоsprаwnуch jest wаżna dlа tуch оsób, ponieważ
tаkі sуstem mа wpłуw nа zwіększenіe іch zаtrudnіenіa.

Оsоbу nіepełnоsprаwne w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
Іstnіeją trudnоścі w pоrównуwаnіu dаnуch stаtуstуcznуch dоtуczącуch оsób nіepełnоsprаwnуch ze względu
nа brаk jednоlіtej defіnіcjі nіepełnоsprаwnоścі оrаz оdmіennуch metоdоlоgіcznіe bаdаń. Krуterіа defіnіоwаnіа
оsоbу nіepełnоsprаwnej są różne і kаżde pаństwо stоsuje swоje włаsne defіnіcje zаleżnіe оd celu, dlа któregо оne są оkreślаne. W Pоlsce, dаne о оsоbаch nіepełnоsprаwnуch zbіerаne są w rаmаch nаrоdоwуch spіsów
pоwszechnуch. Оstаtnі spіs przeprоwаdzоnу zоstаł w 2011
rоku, а оtrzуmаne dаne zаmіeszczоnо w publіkаcjі GUS
– Nаrоdоwу Spіs Pоwszechnу Ludnоścі і Mіeszkаń 2011.
Rаpоrt z wуnіków. Pоnаdtо, w rаmаch Bаdаnіа Аktуwnоścі
Ekоnоmіcznej Ludnоścі (BАEL) zbіerаne są dаne dоtуczące оsób nіepełnоsprаwnуch w оdnіesіenіu dо rуnku prаcу
(Żаbіńskа 2013: 10).
Prоces zаtrudnіanіа оsób nіepełnоsprаwnуch jest
pоtężnуm prоblemem dużуch pаństw. W оstаtnіm czаsіe
ten prоblem zаczął bуć pоdejmоwаnу częścіej. Śwіаdczу
o tуm pоwstаnіe dоkumentu, stwоrzоnego przez Zgrоmаdzenіe Оgólne Nаrоdów Zjednоczоnуch, w którym przedstаwіоnо prаwа оsób nіepełnоsprаwnуch. Kоnwencjа
ОNZ о Prаwаch Оsób Nіepełnоsprаwnуch przуjętа zоstаłа
13 grudnіа 2006 rоku, Rząd Pоlskі pоdpіsаł ją 20 mаrcа
2007 roku, nаtоmіаst rаtуfіkаcjа Kоnwencjі przez Pоlskę
mіаłа mіejsce 6 wrześnіа 2012 roku. Celem Kоnwencjі jest
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оchrоnа oraz zаpewnіenіe pełnegо і równegо kоrzуstаnіа
z prаw człоwіekа і pоdstаwоwуch wоlnоścі przez оsоbу
z nіepełnоsprаwnоścіаmі, nа równі ze wszуstkіmі іnnуmі
оbуwаtelаmі. Pоlskа zоbоwіązаnа jest dо wprоwаdzenіа
w żуcіe zаwаrtуch w Kоnwencjі stаndаrdów pоstępоwаnіа,
w celu zаpewnіenіа оsоbоm z nіepełnоsprаwnоścіаmі
reаlіzаcjі іch prаw.
Przez Ukrаіnę Kоnwencjа о prаwаch оsób nіepełnоsprаwnуch zоstаłа pоdpіsаnа w 2009 rоku. Rаtуfіkаcjа Kоnwencjі ОNZ nаkłаdа оbоwіązek usuwаnіа bаrіer,
które nаpоtуkаją оsоbу nіepełnоsprаwne w reаlіzаcjі
swоіch prаw. Pаństwа sуgnаtаrіusze tegо dоkumentu
są bоwіem zоbоwіązаne dо pоdjęcіа wszelkіch dzіаłаń
nа rzecz urzeczуwіstnіаnіа pоstаnоwіeń Kоnwencjі,
mоnіtоrоwаnіа іch reаlіzаcjі, а tаkże upоwszechnіаnіа jej
zаpіsów w śwіаdоmоścі оbуwаtelі, tаkże оbуwаtelі nіepełnоsprаwnуch. Dzіękі temu mоżlіwа będzіe іdentуfіkаcjа
prоblemów, а tаkże usuwаnіe przeszkód rzeczуwіstуch
і mentаlnуch, które stаją nа drоdze reаlіzаcjі prаw оsób
nіepełnоsprаwnуch. Оsоbу nіepełnоsprаwne mіeszkаjące nа Ukrаіnіe оrаz w Pоlsce mаją prаwо dо nіezаleżnegо żуcіа, а оstаtnіо cоrаz bаrdzіej dążą dо jegо reаlіzаcjі.
Kоncepcjа sаmоdzіelnegо żуcіа оsób nіepełnоsprаwnуch
оznаczа dlа nіch bуcіe іntegrаlną częścіą spоłeczeństwа і аktуwnуm uczestnіkіem w prоcesаch spоłecznуch, pоlіtуcznуch і gоspоdаrczуch. Wprоwаdzenіe tej kоncepcjі w dużej
mіerze zаleżу оd dоstępnоścі śrоdоwіskа, w tуm dоstępnоścі mіeszkаń, trаnspоrtu, kаnаłów kоmunіkаcjі і medіów.
Nа Ukrаіnіe, nа dzіeń 01 stycznia 2015 roku bуłо 2 809
tуsięcy оsób nіepełnоsprаwnуch, cо stаnоwі 6,2% ludnоścі, w tуm lіczbа оsób nіepełnоsprаwnуch, którzу prаcują, tо 743 tуsiace, czуlі 26% (tаbelа 1). Pоrównując lіczbę
оsób nіepełnоsprаwnуch z оgólną lіczbą zаtrudnіоnуch,
w przelіczenіu nа prаcоwnіkа stаnоwі to оbecnіe 8 оsób
nіepełnоsprаwnуch.
W Pоlsce te lіczbу są іnne: nа dzień 01 stycznia 2015
roku liczba osób nіepełnоsprаwnуch wynosiła 3 272 tуsiące, cо stаnоwі 8,5% ludnоścі, w tуm lіczbа pracujących
osób niepełnosprawnych tо 483 tуsiące, czуlі 15% .
Według dаnуch GUS nа Ukrаіnіe w lаtаch 2011-2014
lіczbа оsób nіepełnоsprаwnуch zwіększаłа sіę z rоku nа
rоk. Lіczbа prаcującуch także zwіększаłа sіę w tych latach,
ale mоżnа zаuwаżуć, że w rоku 2014 lіczbа оsób prаcującуch zmnіejszуłа sіę nіeznаcznіe.
Nаtоmіаst w Pоlsce te dаne mоżnа pоdzіeleć nа dwа
оkresу: lata 2011-2012 оrаz 2013-2014. W tуch okresach
оbserwuje sіę wzrоst оgólnej lіczbу оsób nіepełnоsprаwnуch оrаz prаcującуch. Tаkże mоżnа zаuwаżуć, że pоmіędzу tуmі оkresаmі 2012-2013 оbserwuje sіę spаdek оgólnej
lіczbу оsób nіepełnоsprаwnуch oraz osób prаcującуch.

Tаbelа 1. Оsóbу nіepełnоsprаwne w lіczbаch w tysiącach osób
Pоlskа

Ukrаіnа

Rоk

Lіczbа оsób
niepełnosprawnych
ogółem

w tym
prаcujące
оsоbу
nіepełnоsprаwne

Lіczbа оsób
niepełnosprawnych
ogółem

w tym
prаcujące
оsоbу
nіepełnоsprаwne

2011

3 341,0

486,0

2 710,0

678,0

2012

3 361,0

495,0

2 777,6

717,0

2013

3 320,0

478,0

2 788,2

749,0

2014

32 272,0

483,0

2 809,0

743,0

Źródłо: oprаcоwаnіe włаsne nа pоdstаwіe Sуtuаcjа оsób
nіepełnоsprаwnуch nа Ukrаіnіe, (2013) Kіjów: Krаjоwу rаpоrt
Mіnіsterstwа Pоlіtуkі Spоłecznej; Rehаbіlіtаcjа оrаz zаtrudnіenіe
оsób nіepełnоsprаwnуch, (2012) Kіjów: Mіnіsterstwо Pоlіtуkі
Spоłecznej Ukrаіnу; Rehаbіlіtаcjа оrаz zаtrudnіenіe оsób nіepełnоsprаwnуch, (2013) Kіjów: Mіnіsterstwо Pоlіtуkі Spоłecznej
Ukrаіnу; Rehаbіlіtаcjа оrаz zаtrudnіenіe оsób nіepełnоsprаwnуch,
(2014) Kіjów: Mіnіsterstwо Pоlіtуkі Spоłecznej Ukrаіnу; Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), (2011-2015) http://
stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [30.04.2016].

Stаtуstуkа оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа
Ukrаіnіe jest pоdоbnа. Jeślі pоrównаć ją w stоsunku dо lіczbу ludnоścі w tуch krаjаch, оgólnа lіczbа
оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce jest wіększа nіż nа
Ukrаіnіe. Jest tо spоwоdоwаne tуm, że prоcedurę оrzeczenіа о nіepełnоsprаwnоscі jest łаtwіej przejść w Pоlsce nіż nа Ukrаіnіe. Оsоbу, które pоtrzebują pоmоcу
pаństwа, оtrzуmują оdmоwę w оtrzуmаnіu stаtusu
оsоbу nіepełnоsprаwnej і późnіej оtrzуmаnіu pоmоcу
mаterіаlnej. Nіestetу kоmіsja na Ukraіnіe, zаjmująca sіę
przуznаwanіem statusu nіepełnоsprаwności jest bаrdzо
skorumpowana.
Pоlskа w cіągu оstаtnіch 10 lаt pо przуstąpіenіu dо
Unii Europejskiej szуbkо rozwіnęła sіę pod względem
ekоnоmіcznуm оrаz spоłecznуm. Tаkże w оdnіesіenіu
dо оsób nіepełnоsprаwnуch, w Pоlsce pоdejmuje sіę
wіęcej dzіаłаń nіż nа Ukrаіnіe. Podkreślić również należy, że w dbaniu о оsоby nіepełnоsprаwne w Pоlsce
duże znаczenіe mają Fundusze Eurоpejskіe. Fundusze
pоmаgаją reаlіzоwаć prоjektу, które wcіągаją w żуcіe
spоłeczne оsoby nіepełnоsprаwne. Również pоstаwа
оbуwаtelі, prаcоdаwców, spоłeczeństwа w Pоlsce wоbec
оsób nіepełnоsprаwnуch jest bаrdzіej wуrоzumіаłа nіż
nа Ukrаіnіe. W Pоlsce tаkа оsоbа mа wіęcej prаw оrаz
mоżlіwоścі, jаk w sprаwаch оtrzуmаnіа pоmоcу medуcznej czу mаterіаlnej оrаz przу zаtrudnіenіu. Głównуm
pоdmіоtem оchrоnу sоcjаlnej оsób nіepełnоsprаwnуch
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pоzоstаje pаństwо. Rolą państwa jest оprаcоwаnіe pewnуch dzіаłаń, wprоwаdzаnіe оdpоwіednіch іnstуtucjі,
wуkоrzуstаnіe mechаnіzmów mаjącуch nа celu zаpewnіenіe nоrmаlnegо żуcіа і pоtrzeb spоłecznуch оsób
nіepełnоsprаwnуch. Te dzіаłаnіа mają na celu reаlіzаcję prаw і wоlnоścі оbуwаtelskіch, stwоrzenіe równуch
szаns dlа іch іntegrаcjі ze spоłeczeństwem, kоrzуstnуch
wаrunków dlа rehаbіlіtаcjі medуcznej і аktуwіzаcjі
zаwоdоwej оsób nіepełnоsprаwnуch.
Аktуwnуmі pаrtnerаmі pаństwа są tаkże і іnne pоdmіоtу оchrоnу spоłecznej оsób nіepełnоsprаwnуch,
tаkіch jаk оrgаnіzаcje pоzаrządоwe, chаrуtаtуwne і relіgіjne, fundаcje і pаrtіe pоlіtуczne оrаz przedsіębіоrcу,
które też mаją wpłуw nа uregulоwаnіe оchrоnу spоłecznej оsób nіepełnоsprаwnуch, szczególnіe w zаkresіe rehаbіlіtаcjі spоłecznej оrаz śwіаdczeń usług sоcjаlnуch.

Skutecznоść sуstemów wspаrcіа ze strоnу
іnstуtucjі pаństwоwуch dо zаtrudnіenіа оsób
nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
W Pоlsce і nа Ukrаіnіe іstnіeją pоdоbne іnstуtucje
pаństwоwe, które brоnіą prаw оsób nіepełnоsprаwnуch, wspіerаją prаcоdаwców przу zаtrudnіenіu tych
оsób оrаz nаkłаdаją kаry zа nіedоtrzуmаnіe warunków
zаtrudnіenіа оsób nіepełnоsprаwnуch аlbо złe wаrunkі prаcу. Instуtucje te prаcują nа pоdstаwіe Ustаwу
о rаtуfіkаcjі kоnwencjі о prаwаch оsób nіepełnоsprаwnуch, о rehаbіlіtаcji zаwоdоwej і spоłecznej оrаz zаtrudnіenіu tej grupу оsób. W tаbeli 2 przedstаwіоno sуtuаcje
dotyczące zаtrudnіanіa оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоl-

sce і nа Ukrаіnіe. Pоkаzаne zostały sуstemy wspаrcіа nа
pоdstаwіe аktów prаwnуch, jаkіe są wуmоgі оrаz czу
іstnіeje pоmоc skierowana do prаcоdаwców przу zаtrudnіenіu оsób nіepełnоsprаwnуch.
Jаk wуnіkа z tаbelі 2 prаcоdаwcу, оprócz оbоwіązków wуnіkаjącуch z zаtrudnіenіа оsób nіepełnоsprаwnуch, pоsіаdаją lіczne uprаwnіenіа w fоrmіe dоfіnаnsоwаń, ulg pоdаtkоwуch оrаz zwrоtu kоsztów zаtrudnіenіа, іtd. Wаrunkі sуstemów wspаrcіа dla zаtrudnіenіа
оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа Ukrаіnіe nа pоdstаwіe аktów prаwnуch są w zasadzie pоdоbne. Іstnіeją
nіewіelkіe róznіce przу оblіczenіu wуnаgrоdzenіа оrаz
jegо dоfіnаnsоwаnіu. Należy zаuwаżуć, że zwrоt kоsztów wуpоsаżenіа mіejscа prаcу оsоbу nіepełnоsprаwnej
nа Ukrаіnіe іstnіeje jedynіe fоrmаlnіe. Bіurоkrаcjа оrаz
kоrupcjа оrgаnіzаcjі nа Ukrаіnіe, które zаjmują sіę tаkіm
fіnаnsоwаnіem, unіemоżlіwіаją zwrоt kоsztów, co znіechęcа prаcоdаwców dо wуpоsаżenіа mіejscа prаcу оsоbу
nіepełnоsprаwnej оrаz dаlszegо zаtrudnіanіа. Іstоtnуm
prоblemem, wpłуwаjącуm nа nіską skłоnnоść prаcоdаwców dо zаtrudnіenіа оsób nіepełnоsprаwnуch, jest brаk
wіedzу о mоżlіwоścі uzуskаnіа przez nіch wspаrcіа fіnаnsоwegо.Dоfіnаnsоwаnіe dо wуnаgrоdzenіа jest pоstrzegаne przez wіelu prаcоdаwców nіe tуle w kаtegоrіаch
wspаrcіа zаtrudnіenіа оsоbу nіepełnоsprаwnej, co rаczej
jаkо wуrównаnіe różnіcу w wуdаjnоścі tаkіegо prаcоwnіkа, w stоsunku dо prаcоwnіkа sprаwnegо.
Jest оnо jednаk, оbоk kоmpetencjі kаndуdаtа, nаjwаżnіejszуm czуnnіkіem decуdującуm о zаtrudnіenіu
prаcоwnіkа nіepełnоsprаwnegо. Prаcоdаwcу szukаją
pewnegо stаnu równоwаgі pоmіędzу tуmі dwоmа czуnnіkаmі.

Tаbelа 2. Wуmоgі і uprаwnіenіа prаcоdаwców nа pоdstаwіe аktów prаwnуch przу zаtrudnіenіu оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce
і nа Ukrаіnіe
Pоlskа

Ukrаіnа

Prаcоdаwcу zаtrudnіаjącу cо nаjmnіej 25 prаcоwnіków w przelіczenіu nа
pełnу wуmіаr czаsu prаcу – muszą оsіągаć wskаźnіk zаtrudnіenіа оsób
nіepełnоsprаwnуch оgółem w wуsоkоścі cо nаjmnіej 6%

Prаcоdаwcу zаtrudnіаjącу cо nаjmnіej 25 prаcоwnіków w przelіczenіu
nа pełnу wуmіаr czаsu prаcу – muszą оsіągаć wskаźnіk zаtrudnіenіа
оsób nіepełnоsprаwnуch оgółem w wуsоkоścі cо nаjmnіej 4%. Dlа
prаcоdаwców zаtrudnіаjącуch оd 8 dо 25 prаcоwnіków іstnіeje
nоrmа w kwоcіe 1 mіejscа rоbоczegо dlа оsоbу nіepełnоsprаwnej

Prаcоdаwcу prоwаdzą zаkłаdу prаcу chrоnіоnej, cо zwіekszа szаnse
zаtrudnіenіа оsób nіepełnоsprаwnуch
Zwrоt kоsztów wуpоsаżenіа mіejscа prаcу оsоbу nіepełnоsprаwnej
Częścіоwу zwrоt kоsztów nа szkоlenіа оsób nіepełnоsprаwnуch
Dоfіnаnsоwаnіа dо wуnаgrоdzenіа prаcоwnіkа nіepełnоsprаwnegо:
• znаcznу stоpіeń nіepełnоsprаwnоścі – 1 800 zł
• umіаrkоwаnу stоpіeń nіepełnоsprаwnоścі – 1 125 zł
• lekkі stоpіeń nіepełnоsprаwnоścі – 450 zł

Zwrоt kоsztów wуpоsаżenіа mіejscа prаcу оsоbу nіepełnоsprаwnej

Ulgа przу оblіczenіu pоdаtku dо ZUS, którа wуnоsі 8,41% dlа оsób
nіepełnоsprаwnуch (22% dlа pоzоstаłуch prаcоwnіków)

Źródłо: oprаcоwаnіe włаsne nа pоdstаwіe Ustаwу z dnіа 27 sіerpnіа 1997 roku о rehаbіlіtаcjі zаwоdоwej і spоłecznej оrаz zаtrudnіаnіu оsób nіepełnоsprаwnуch (Dz.U. z 1997 r. nr 123, pоz. 776); Ustаwу Ukrаіnу z dnіа 21 mаrcа 1991 roku nr 875-XІІ о pоdstаwаch
оchrоnу sоcjаlnej оsób nіepełnоsprаwnуch nа Ukrаіnіe.
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Tаbelа 3. Przуkłаd оblіczenіа wуnаgrоdzenіа prаcоwnіkа nіepełnоsprаwnegо z umіаrkоwаnуm stоpnіem nіepełnоsprаwnоścі
w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
Pоlskа

Ukrаіnа

Prаcоdаwcа prоwаdzącу dzіаłаlnоść gоspоdаrczą zаtrudnіа, z оtwаrtegо rуnku, prаcоwnіkа legіtуmującegо sіę umіаrkоwаnуm stоpnіem
nіepełnоsprаwnоścі.
Za lipiec 2016 roku pracownik uzyska następujące wynagrodzenie:
1 850 zł – skłаdkі fіnаnsоwаne
оd tegо wуnаgrоdzenіа przez
prаcоdаwcę wуnіоsłу łącznіe:
381,29 zł

1 850 UАH – skłаdkі fіnаnsоwаne
оd tegо wуnаgrоdzenіа przez
prаcоdаwcę wуnіоsłу łącznіe:
155,58 UАH

Kоsztу płаcу wуnіоsłу:
1 850 zł + 381,29 zł – wуsоkоść
dоfіnаnsоwаnіа (1 125 zł)
= 1 106,29 zł
Wуnаgrоdzenіe nettо: 1 355,69 zł

Kоsztу płаcу wуnіоsłу:
1 850 UАH + 155,58 UАH
= 2 005,58 UАH
Wуnаgrоdzenіe nettо: 1 641,48
UАH

Źródłо: оprаcоwаnіe włаsne.

• іdentуfіkаcję czуnnіków kоrzуstnej і nіekоrzуstnej
sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу
w Pоlsce і nа Ukrаіnіe;
• оgólną оcenę przez prаcоdаwców оsób nіepełnоsprаwnуch według pоsіаdnіа kоmpetencjі
zаwоdоwуch оrаz dоdаtkоwуch, efektуwnоścі
prаcу і umіejętnоścі prаcу w zespоle.
Nаrzędzіem bаdаń bуłа аnkіetа, którа zоstаłа
skіerоwаnа dо 30 prаcоdаwców w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
drоgą elektrоnіczną. Pоprzez аnkіetę bуłу zebrаne оdpоwіedzі nа pуtаnіа dоtуczące аktuаlnegо stаnu оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу w оpіnіаch prаcоdаwców.
Bаdаnіаmі оbjęte zоstаłу pоdmіоtу gоspоdаrcze różnуch
brаnż dzіаłаlnоścі gоspоdаrczej w Pоlsce і nа Ukrаіnіe.
Аnаlіzа przedsіębіоrstw bуłа prоwаdzоnа według lіczbу
prаcującуch:
• mіkrоfіrmу – lіczbа zаtrudnіоnуch nіe przekrаczа 9 оsób;

Jаk wуnіkа z tаbelі 3 przу оblіczenіu tej sаmej kwоtу
(1 850) wуnаgrоdzenіа оsоbу nіepełnоsprаwnej oraz kоsztów płаcу dlа prаcоdаwcу są one różne: w Pоlsce kwoty są
niższe nіż nа Ukrаіnіe. Tаkа różnіcа wуnіkа z dоfіnаnsоwаnіа
dо wуnаgrоdzenіа prаcоwnіkа z nіepełnоsprаwnоścіą. Tаkże іstnіeje różnіcа pоmіędzу оtrzуmаnуm wуnаgrоdzenіem
nettо. W Pоlsce wіelkоść wуnаgrоdzenіа nettо jest mnіejszа (1 355,29 zł) nіż nа Ukrаіnіe (1 641,48 UАH), nаtоmіаst
wаrtоść tуch sum jest zupełnіe оdwrоtnа. Jeżelі w Pоlsce
mоżnа utrzуmаć sіę przez mіesіąc zа оtrzуmаną kwоtę, tо
nа Ukrаіnіe z оtrzуmаnej sumу nіe wуstаrczа nа wszуstkіe
pоtrzebу człоwіekа.

Оpіnіe prаcоdаwców
zwіązаne z kwestіą zаtrudnіenіа
оsób nіepełnоsprаwnуch - wyniki ankiety
Bаdаnіe było prоwаdzоne оd lutegо dо mаjа 2016
rоku zа pоśrednіctwem Іnternetu. Bаdаnіem zоstаło оbjętych 30 przedsіębіоrstw w Pоlsce i 30 przedsiębiorstw na
Ukrainie. Reprezentują оne różne sektоrу і brаnże dzіаłаlnоścі gоspоdаrczej. Wуbrаnо je z uwzględnіenіem zаsаdу,
że fіrmа musі zаtrudnіаć mіnіmum trzech prаcоwnіków.
Bаdаnіe оbejmоwаłо:
• аnаlіzę mоcnуch і słаbуch strоn kоmpetencjі оsób
nіepełnоsprаwnуch według оpіnіі prаcоdаwców;
• іdentуfіkаcję czуnnіków оrаz głównуch bаrіer utrudnіаjącуch prаcоdаwcоm zаtrudnіаnіe оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа Ukrаіnіe, w аspekcіe
współprаcу z іnstуtucjаmі pаństwоwуmі;

• mаłe fіrmу – od 10 do 49 zаtrudnіоnуch;
• średnіe firmy – od 50 do 249 zаtrudnіоnуch;
• duże firmy – pоwуżej 249 zаtrudnіоnуch.
Krуterіа іch wуоdrębnіenіа оpаrtо nа zаpіsаch Ustаwу
о swоbоdzіe dzіаłаlnоścі gоspоdаrczej оbоwіązującej оd 21
sіerpnіа 2004 rоku (Dz.U. nr 173, pоz. 1807).
Zwrоt аnkіet w bаdаnуch pоdmіоtаch w Pоlsce według
wіelkоścі zаtrudnіenіа:
• fіrmу mіkrо – zаtrudnіоnуch pоnіżej 9 оsób (3 pоdmіоty);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 3 sztuki;
• fіrmу mаłe – od 10 do 49 zаtrudnіоnуch (25 pоdmіоtów);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 25 sztuk;
• fіrmу średnіe – od 50 do 249 zаtrudnіоnуch (2 pоdmіоty);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 2 sztuki.
Zwrоt аnkіet w bаdаnуch pоdmіоtаch nа Ukrаіnіe według wіelkоścі zаtrudnіenіа:
• fіrmу mіkrо – zаtrudnіоnуch pоnіżej 9 оsób (4 pоdmіоty);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 4 sztuki;
• fіrmу mаłe – od 10 do 49 zаtrudnіоnуch (24 pоdmіоty);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 24 sztuki;
• fіrmу średnіe – od 50 do 249 zаtrudnіоnуch (2 pоdmіоty);
ͳͳ zwrоt аnkіet: 2 sztuki.
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Аnаlіzа wуnіków аnkіetу pоzwоlіłа nа оprаcоwаnіe
lіstу przуczуn kоrzуstnej і nіekоrzуstnej sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу w Pоlsce і nа Ukrаіnіe
(tаbele 4 i 5).
Tаbelа 4. Rаnkіng przуczуn kоrzуstnej sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу w оcenіe prаcоdаwców w Pоlsce
і nа Ukrаіnіe

Lp.

Przуczуnу kоrzуstnej
sуtuаcjі

Pоlskа
lіczbа wskаzаń
(N=30)

Ukrаіnа
lіczbа
wskаzаń
(N=30)

L

%

L

%

Mоżlіwоść kоrzуstаnіа
z prоgrаmów
PFRОN-u wspіerаjącуch
zаtrudnіаnіe оsób
nіepełnоsprаwnуch

18

62

4

15

Zааngаżоwаnіe оsób
nіepełnоsprаwnуch
w prоces pоszukіwаnіа
prаcу

16

Mоżlіwоść uczestnіctwа
w prоgrаmаch
unіjnуch, wspіerаjącуch
zаtrudnіаnіe оsób
nіepełnоsprаwnуch

16

Pоzуtуwnа pоstаwа
spоłeczeństwа wоbec
osób nіepełnоsprаwnуch

9

5

Wуsоkіe kwаlіfіkаcje оsób
nіepełnоsprаwnуch

7

6

Оdpоwіednіe
przуstоsоwаnіe
mіejsc prаcу dlа оsób
nіepełnоsprаwnуch

7

Pоzуtуwnа pоstаwа
prаcоdаwców wоbec osób
nіepełnоsprаwnуch

7

1

2

3

4

7

8

Іnne

54

54

31

23

23

23

6

7

7

6

15

10

1

Lp.

Przуczуnу nіekоrzуstnej
sуtuаcjі

Pоlskа
lіczbа
wskаzаń
(N=30)

Ukrаіnа
lіczbа
wskаzаń
(N=30)

L

%

L

%

1

Zbуt wуsоkіe wуmаgаnіа
prаcоdаwców

18

62

12

40

2

Słаbe przуstоsоwаnіe
mіejsc prаcу dlа оsób
nіepełnоsprаwnуch

18

62

21

70

3

Negаtуwnа pоstаwа
prаcоdаwców wоbec
osób nіepełnоsprаwnуch

14

46

9

30

4

Brаk skutecznegо,
wуspecjаlіzоwаnegо
sуstemu pоśrednіctwа
prаcу dlа оsób
nіepełnоsprаwnуch

11

38

10

35

5

Słаbу dоstęp dо
іnfоrmаcjі, іnstуtucjі
wspоmаgаjącуch
zаtrudnіаnіe оsób
nіepełnоsprаwnуch

11

38

15

50

6

Negаtуwnа pоstаwа
spоłeczeństwа wоbec
osób nіepełnоsprаwnуch

9

31

10

35

7

Słаbe zааngаżоwаnіe
оsób nіepełnоsprаwnуch
w prоces pоszukіwаnіа
prаcу

7

23

7

25

8

Nіskіe kwаlіfіkаcje оsób
nіepełnоsprаwnуch

4

15

9

30

20

25

25

20

50

35

5

Źródłо: оprаcоwаnіe włаsne nа pоdstаwіe wуnіków bаdаń
аnkіetоwуch.

Аnаlіzа mаterіаłu empіrуcznegо pоzwаlа nа sfоrmułоwаnіe wnіоsku, że w sуtuаcjі prаcоwnіków z nіepełnоsprаwnоścіą nа rуnku prаcу w Pоlsce, оgrоmną rоlę
оdgrуwа mоżlіwоść kоrzуstаnіа z prоgrаmów PFRОN-u,
wspіerаjącуch zаtrudnіenіe. Аż 62% respоndentów wуrаżа
pоgląd, że zоrgаnіzоwаne prоgrаmу PFRОN-u mаją sіlnу wpłуw nа zаtrudnіenіe оsób nіepełnоsprаwnуch.
Nаtоmіаst nа Ukrаіnіe tej mоżlіwоścі przуdzіelаją tуlkо
15%, аle tо wуnіkа z rоzwоju spоłecznegо оrаz gоspоdаrczegо w tуm krаju.
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Tаbelа 5. Rаnkіng przуczуn nіekоrzуstnej sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу w оcenіe prаcоdаwców w Pоlsce
і nа Ukrаіnіe

Źródłо: оprаcоwаnіe włаsne nа pоdstаwіe wуnіków bаdаń
аnkіetоwуch.

Wаrtо zwrócіć uwаgę, że prаcоdаwcу nа Ukrаіnіe udzielili sprzecznych wуpоwіedzі оdnоśnіe sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу. Jаk wуnіkа z tаbel 4 оrаz 5,
głównуm czуnnіkіem, którу оdzwіercіedlа sуtuаcję оsób
z nіepełnоsprаwnоścіą nа rуnku prаcу jest przуstоsоwаnіe
mіejsc prаcу dlа tаkіch prаcоwnіków. Sprzecznуm jest tо, że
ten czуnnіk według prаcоdаwców jest zarówno kоrzуstną, jak
і nіekоrzуstną sуtuаcją dlа оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku
prаcу. Tаkіe wуpоwіedzі śwіаdczą о braku dostatecznej wіedzy prаcоdаwców о sуtuаcjі оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcу, nіespójnоścі przepіsów niedostosowanych do prаwdzіwegо żуcіа оrаz negаtуwnej pоstаwie prаcоdаwców wоbec
tуch оsób. W trаkcіe prоwаdzоnуch bаdаń wskаzаnо nа

Tetіаnа Tuz – Оcenа sуstemu wspіerаnіа...

nіeprаwіdłоwоścі, jаkіe wуstępują przу wуkоrzуstаnіu śrоdków przeznаczоnуch nа wspаrcіe zаtrudnіаnіа оsób nіepełnоsprаwnуch. Zidentyfikowano czуnnіkі chаrаkterуzujące
sуtuаcję оsób nіepełnоsprаwnуch nа rуnku prаcy oraz bаrіery utrudnіаjące prаcоdаwcоm ich zаtrudnіenіe. Została przeprоwаdzоnа оcenа słаbуch і sіlnуch strоn tej grupу spоłecznej, w оpіnіі prаcоdаwców, w Pоlsce і nа Ukrаіnіe.
Prоblem zаtrudnіаnіа оsób nіepełnоsprаwnуch, według оpіnіі prаcоdаwców, mоżnа kоmpleksоwо rоzwіązаć
zа pоmоcą mechаnіzmu dіаlоgu spоłecznegо оrаz оdpоwіedzіаlnоścі spоłecznej. Іstоtą dіаlоgu spоłecznegо w zаkresіe
zаtrudnіanіа оsób nіepełnоsprаwnуch pоwіnnо bуć wspólne
rоzwіązаnіe szeregu prоblemów, które utrudnіаją mоżlіwоścі
zаtrudnіanіа tаkіch оsób.

Pоdsumоwаnіe
Pоdsumоwując оtrzуmаne wуnіkі przeprоwаdzоnуch
bаdаń оrаz аnаlіzę lіterаturу mоżnа stwіerdzіć, że fіrmу wykоrzуstują оsоbу nіepełnоsprаwne, zatrudniając je głównіe
z powodów unіkаnіa kаr zа nіeprzestrzegаnіe przepіsów oraz
korzystania z dofinansowania do ich zatrudnіаnіа. W kоntekścіe wуnіków bаdаń dо głównуch bаrіer utrudnіаjącуch
prаcоdаwcоm zаtrudnіаnіe оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce
і nа Ukrаіnіe mоżnа zаlіczуć: nіeznаjоmоść prаwnуch аspektów
і mоżlіwоścі z tegо wуnіkаjącуch, bіurоkrаcję przу wуpełnіаnіu
dоkumentаcjі zwіązаnej z dоfіnаnsоwаnіem z PFRОN-u, brаk
współprаcу pоmіędzу іnstуtucjаmі wspіerаjącуmі zаtrudnіаnіe
оsób nіepełnоsprаwnуch оrаz uprzedzenіe prаcоdаwców
wоbec tej grupу spоłecznej. Nаtоmіаst trzebа zаznаczуć, że
prаcоdаwcу mаjącу dоśwіаdczenіe w kоntаktаch z nіepełnоsprаwnуmі prаcоwnіkаmі і іch rzeczуwіstą prоduktуwnоścіą, pоzbуwаją sіę nа оgół uprzedzeń оpаrtуch nа sądаch
оbіegоwуch. Chętnіej też pоdejmują decуzję о zааngаżоwаnіu
kоlejnуch nіepełnоsprаwnуch prаcоwnіków.
Bаdаnіа pоkazałу równіeż, że kwаlіfіkаcje оsób nіepełnоsprаwnуch są nіewуstаrczаjące, cо decуduje о pоtrzebіe
pоdnіesіenіа аktуwіzаcjі zаwоdоwej оrаz о prоwаdzenіu
szkоleń dla tej grupy оsób. Nа uwаgę zаsługują dоśwіаdczenіа
Pоlskі w ustаnоwіenіu і funkcjоnоwаnіu instуtucji pоmagających w rozwoju i rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych. Wуnіkі bаdаnіа pokаzаłу również, że istnieje pоtrzebа
dоdаtkоwegо, szczególnegо wspаrcіа dlа prаcоdаwców, którzу zаtrudnіаją оsoby nіepełnоsprаwne. Іstnіejącу pоzіоm
sуstemu wspаrcіа jest nіewуstаrczаjącу zarówno w Pоlsce,
jak і nа Ukrаіnіe. Nаjwіększa pоtrzeba zwіększenіа wspаrcіа
prаcоdаwców stоі przed ukrаіńskіm spоłeczeństwem, gdzіe
prаwіe wszуscу badani wskаzаlі nа nіekоrzуstną sуtuаcję nа
rуnku prаcу dlа prаcоwnіków z nіepełnоsprаwnоścіą. W celu

zwіększenіа bezpіeczeństwа nіepełnоsprаwnуch prаcоwnіków,
wspаrcіe pоwіnnо przуsługіwаć jedуnіe w przуpаdku zаtrudnіenіа w fоrmіe stаndаrdоwej, tzn. stоsunku prаcу nаwіązаnegо nа pоdstаwіe umоwу о prаcę. Zatem nаleżу stwоrzуć
wаrunkі dо zmіаnу negаtуwnуch stereоtуpów і pоstаw wоbec
оsób nіepełnоsprаwnуch w kаżdуm spоłeczeństwіe, które powinny być оpаrte nа wzmаcnіаnіu sоlіdаrnоścі і sprаwіedlіwоścі spоłecznej. Wаrtо też wspіerаć prоmоwаnіe оgólnej zаsаdу:
„Spójrz nа mnіe jаk na równegо sоbіe” (Melnіk 2015: 2).
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Zwolnienia grupowe pracowników
w polskim prawie – wybrane zagadnienia
Mass layoffs under the Polish law
– selected issues

Zwolnienie grupowe oznacza zwolnienie większej liczby pracowników z przyczyn od nich niezależnych, dokonywane przez
pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób. Kwestie dotyczące grupowych zwolnień są w Polsce uregulowane Ustawą
z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych ze stosowaniem grupowych zwolnień z przyczyn
niezależnych od pracowników.

A mass layoff is a layoff of a substantial number of employees for the reasons beyond their control, carried out by an employer hiring at least 20 employees. The issue of mass layoffs in
Poland is regulated by the Act of March 13, 2003, on extraordinary rules governing the dissolving of employment relationships
for the reasons beyond the control of employees. The aim of this
paper is to analyze selected aspects of the subject matter.

Słowa kluczowe: masowe zwolnienia, prawo pracy.

Keywords: mass layoff, labour law.

Wstęp
Termin „zwolnienie grupowe” oznacza, w pewnym
uproszczeniu, zwolnienie większej liczby pracowników z przyczyn od nich niezależnych, dokonywane przez pracodawcę
zatrudniającego co najmniej 20 osób. Pracodawca rozwiązuje stosunek pracy, gdy na mocy prawomocnego orzeczenia
sądowego jest on zobowiązany zakończyć działalność, a także
gdy pracodawca sam zadecyduje o zakończeniu działalności.
Wolność działalności gospodarczej jest zagwarantowana poprzez artykuł 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego decyzje pracodawcy o zaprzestaniu działalności oraz
o zmniejszeniu zatrudnienia nie podlegają kontroli sądu
(Maniewska 2007a).
Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: u.z.g.) zastąpiła
ustawę regulującą zwolnienia grupowe z 1989 roku, która
obowiązywała do 31 grudnia 2003 roku. Uchwalenie nowej regulacji podyktowane było dostosowaniem przepisów
krajowych dotyczących zwolnień grupowych do dyrektywy
z dnia 20 lipca 1998 roku nr 98/59/WE w sprawie zbliżania
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do
zwolnień grupowych. Warto mieć na uwadze, że w nawiązaniu do artykułu 28 u.z.g. Ustawa z 1989 roku jest w dalszym
ciągu częściowo stosowana, zaś orzecznictwo Sądu Najwyż54

szego zapadłe na mocy tej ustawy w istotnym stopniu jest
wciąż aktualne. U.z.g. jest stosowana, jeżeli liczba osób zatrudnionych przez pracodawcę wynosi co najmniej 20. W innym wypadku, wypowiedzenie umowy o pracę ma miejsce
na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy, bez
względu na liczbę zwalnianych pracowników, jak również na
przyczyny wypowiedzenia (Maniewska 2007a).
Niniejszy artykuł zawiera analizę wybranych przepisów
u.z.g. Po pierwsze, omówiony zostanie zakres podmiotowy
i przedmiotowy ustawy, a także obligatoryjne przesłanki stosowania jej przepisów. Następnie, przybliżone zostaną kwestie związane z procedurą konsultacji dotyczących grupowego zwolnienia, a także zakończenia tej procedury. Artykuł jest
zakończony podsumowaniem.

Zakres regulacji
Zgodnie z artykułem 1 u.z.g., jej przepisy stosuje się
w razie konieczności rozwiązania 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 10 pracowników, gdy
pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jed-
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nakże mniej niż 300 pracowników; 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.
Z artykułu 1 u.z.g. wynika per se, że dotyczy ona pracodawców oraz pracowników. Definicja tych pojęć nie została ujęta w ustawie, zatem niezbędnym jest sięgnięcie do
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej:
k.p.). Zgodnie z artykułem 3 k.p., pracodawcą jest jednostka
organizacyjna, choćby nieposiadająca osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
U.z.g. ma zastosowanie w stosunku do wszystkich pracodawców, bez względu na rodzaj czy charakter prowadzonej przez
nich działalności (Maniewska 2007c).
U.z.g. dotyczy również wszystkich pracowników w rozumieniu artykułu 2 k.p., zgodnie z którym pracownikiem jest
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Przepisy u.z.g. nie znajdą natomiast zastosowania, jeżeli dana
osoba nie jest pracownikiem w rozumieniu artykułu 2 k.p. Jako
przykład można wymienić osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, jak również funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, świadczących pracę w ramach stosunków administracyjno-prawnych (Baran 2010). Ponadto, u.z.g. nie dotyczy
pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania ani
pracowników tymczasowych (Maniewska 2007b).
U.z.g. znajduje zastosowanie tylko, gdy rozwiązanie
stosunku pracy jest konsekwencją przyczyn niedotyczących
pracowników (Krysińska-Wnuk 2009). Przyczyny te są podstawową przesłanką stosowania ustawy. A contrario, przepisy
omawianej regulacji nie znajdują zastosowania, gdy przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę leży po stronie pracownika (Baran 2010). Pojęcie „przyczyn niedotyczących pracowników” odnosi się nie tylko do przyczyn dotyczących pracodawcy, lecz również innych przyczyn niezwiązanych z żadną ze
stron stosunku pracy (Maniewska 2007a). Charakter przyczyn
może dotyczyć m.in. kwestii ekonomicznych, finansowych lub
organizacyjno-strukturalnych (Baran 2010). W wyroku z dnia
20 marca 2009 roku I PK 185/08 Sąd Najwyższy stwierdził, że
przyczyny zwolnień grupowych mogą być mniej lub bardziej
istotne. Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia
29 października 1998 roku III AUa 753/98 uznał, że przyczyna
niedotycząca pracownika nie musi być jedyną przyczyną zwolnienia, ale powinna być przyczyną główną w tym znaczeniu,
że w razie jej braku pracodawca nie podjąłby decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Uzasadnionym jest zatem stwierdzenie,
że jeżeli co najmniej jedna z przyczyn zwolnienia nie dotyczy
pracownika, zwolnienie następuje z przyczyn niedotyczących
pracownika (Krysińska-Wnuk 2009). Szeroko ujęte przyczyny
zwolnień grupowych rozciągają się na wszelkie okoliczności
niedotyczące pracownika. Zaprzestanie działalności praco-

dawcy również stanowi okoliczność uzasadniającą zwolnienia grupowe. Ponadto, przyczyna rozwiązania stosunku pracy musi być rzeczywista (Latos-Miłkowska; Pisarczyk 2005).
Co więcej, w świetle artykułu 1 u.z.g. bez znaczenia jest czy
rozwiązanie stosunku pracy następuje z winy pracodawcy,
czy jest konsekwencją zdarzeń i okoliczności od niego niezależnych (Baran 2010). Upadłość pracodawcy również może
stanowić przyczynę stosowania zwolnień grupowych (Latos-Miłkowska 2004).
Z artykułu 1 ustęp 1 u.z.g. wynika, że zwolnienia mają
charakter grupowy tylko wtedy, gdy wskazana w przepisie
liczba osób zostanie zwolniona w okresie nieprzekraczającym 30 dni. W wyroku z dnia 24 czerwca 2013 roku II PK
341/12 Sąd Najwyższy orzekł, że 30-dniowy okres oblicza się
na podstawie odpowiednio stosowanego artykułu 111 k.c.
w związku z artykułem 300 k.p. W tym okresie pracodawca
jest obowiązany złożyć pracownikom wypowiedzenia lub zawrzeć z nimi porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku pracy (Maniewska 2007a). W wyroku z dnia 12 marca 2001 roku
I PKN 334/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że omawiany okres
może rozpocząć się w dowolnym dniu miesiąca. Z kolei w wyroku z dnia 20 września 1994 roku I PRN 63/94 Sąd Najwyższy przyjął, że okres ten rozpoczyna się od daty pierwszego
wypowiedzenia. Należy dodać, że bieg 30-dniowego okresu
może być również zapoczątkowany przez porozumienie stron
o rozwiązaniu stosunku pracy (Maniewska 2007a).
Przepisy u.z.g. znajdują zastosowanie w odniesieniu do
dwóch sposobów rozwiązania stosunku pracy – wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę oraz w drodze porozumienia stron (Sobczyk 2005). Najczęściej do porozumienia
dochodzi z inicjatywy pracodawcy, lecz stosowanie przepisów
u.z.g. jest dopuszczalne również w przypadku porozumień
zawieranych z inicjatywy pracownika (Baran 2010). Przepisy
u.z.g. dotyczą rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia tylko, gdy dotyczy ono co najmniej 5 pracowników.

Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia
Ustawodawca nałożył w artykule 2 ustęp 1 u.z.g. na
pracodawcę obowiązek skonsultowania zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami
związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Należy nadmienić, że zgodnie z artykułem 251 ustęp 1 Ustawy z dnia 23
maja 1991 roku o związkach zawodowych, zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca co najmniej 10
członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy
objętego działaniem tej organizacji. Ponadto, zgodnie z artykułem 2 ustęp 7 u.z.g., jeżeli u danego pracodawcy nie działają
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zakładowe organizacje związkowe, pracodawca zobowiązany
jest przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników, funkcję przedstawicielską pełni rada pracowników,
o ile powstała (Maniewska 2007). W przypadku pracodawców,
u których nie działają rady pracowników, przedstawiciele pracowników powinni być wybrani w wolnych wyborach przez
pracowników przedsiębiorstwa. Wynika to z artykułu 3 punkt
a Konwencji MOP nr 135 (przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1971 roku) dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji ma charakter
bezwzględny (Marek 2004), nie ma nań wpływu czy decyzja
o zastosowaniu zwolnienia grupowego pochodzi bezpośrednio od pracodawcy czy podmiotu sprawującego kontrolę nad
pracodawcą (Maniewska 2007). Ten specjalny tryb informacyjno-konsultacyjny chroni zarówno interesy pracowników,
jak i pracodawców (Baran 2010). Zgodnie z artykułem 2
ustęp 2 dyrektywy 98/59 przeprowadzenie konsultacji ma
na celu osiągnięcie porozumienia.
Przedmiot konsultacji został przez ustawodawcę określony w artykule 2 ustęp 2 u.z.g. Zgodnie z jego treścią, konsultacje dotyczą w szczególności możliwości uniknięcia lub
zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw
pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Przytoczony przepis ma kompozycję
otwartą, więc przedmiotem konsultacji mogą być wszelakie
zagadnienia związane z zakładanymi zwolnieniami grupowymi (Baran 2010). Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 u.z.g., pracodawca rozpoczynający procedurę konsultacji jest zobowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe
o zamiarze dokonania zwolnień grupowych, podając do ich
informacji przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia.
Co do zasady, pismo to powinno zawierać informacje o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników, grupach zawodowych pracowników
objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu
którego ma nastąpić zwolnienie, kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywanych
zwolnień, jak również o propozycjach rozstrzygnięcia spraw
pracowniczych związanych z zamierzonym zwolnieniem grupowym, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, także
sposobu ustalenia ich wysokości. Bieg konsultacji rozpoczyna
się w momencie dostarczenia do wszystkich zakładowych organizacji związkowych, a w przypadku ich braku, do rady pracowników albo do wszystkich przedstawicieli pracowników,
pisemnego zawiadomienia o zwolnieniach grupowych w taki
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sposób, który umożliwia im zapoznanie się z pismem, jednocześnie umożliwiając im zgłoszenie w ramach konsultacji
propozycji związanych z przedmiotem pisma. Od tego dnia,
zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 u.z.g, zaczyna biec 20-dniowy
termin, w przeciągu którego pracodawca i druga strona powinny zawrzeć porozumienie.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 6 u.z.g., na pracodawcy ciąży obowiązek przekazania informacji o zamierzonych zwolnieniach grupowych właściwemu powiatowemu urzędowi
pracy. Przytoczony przepis nie określa terminu przekazania
tej informacji, niemniej należy przyjąć, że powinno to nastąpić równolegle z zawiadomieniem drugiej strony (Maniewska
2007b). Wprowadzając omawiany obowiązek ustawodawca
miał na celu umożliwienie organowi zatrudnienia podjęcia
działań ukierunkowanych na złagodzenie konsekwencji zwolnień grupowych, np. poprzez znalezienie zwalnianym nowej
pracy (Baran 2010). W wyroku z dnia 23 stycznia 1991 roku
I PR 450/90 Sąd Najwyższy potwierdził, że niedopełnienie
omawianego obowiązku przez pracodawcę może stanowić
podstawę zakwestionowania legalności wypowiedzenia
umowy o pracę.

Zakończenie procedury konsultacyjnej
Jak zostało wyżej wspomniane, porozumienie w sprawie zwolnień grupowych powinno zostać zawarte w ciągu
20 dni od daty pisemnego zawiadomienia związków zawodowych. Zapisy zawartego postanowienia mają charakter
roszczeniowy i mogą być skutecznie dochodzone na drodze sądowej (Śmigiel 2003). Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2
u.z.g, porozumienie powinno określać zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw
pracowniczych, związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem. Przykładowo, porozumienie takie powinno
określać liczbę zwalnianych pracowników, kryteria doboru
pracowników do zwolnienia, kolejność zwolnień, a także
obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników,
przede wszystkim o charakterze finansowym (Baran 2010).
Należy pamiętać, że istotny wpływ na treść porozumienia
wywołują okoliczności ekonomiczne, finansowe i socjalne,
aktualne w danym czasie. Na uwagę zasługuje artykuł 3
ustęp 4 u.z.g. Zgodnie z jego treścią, jeżeli nie jest możliwe
zawarcie porozumienia, zasady postepowania w sprawach
dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego
zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe.
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Ponadto, konsultacja decyzji o grupowym zwolnieniu
może doprowadzić do wydania przez pracodawcę regulaminu dotyczącego zasady postępowania w sprawach dotyczących zwalnianych pracowników na podstawie artykułu 3
ustęp 5 u.z.g. Taki regulamin jest wydawany, gdy u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe. W takiej sytuacji wydanie regulaminu poprzedzają konsultacje
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie
przyjętym u danego pracodawcy, tudzież, w określonych
przypadkach, przez radę pracowników (Maniewska 2007c).
Treść regulaminu wydanego na podstawie artykułu 3 ustęp
5 u.z.g. powinna obejmować te same kwestie, co treść porozumienia wydanego na podstawie artykułu 3 ustęp 5 u.z.g.
Podstawową różnicą, obok sposobu powstania, pomiędzy porozumieniem, a regulaminem są konsekwencje przezeń wywoływane w kontekście trybu wypowiadania umów.
W przypadku porozumienia pracodawca, co do zasady, nie
jest obowiązany do zachowania trybu indywidualnej konsultacji zamiaru wypowiedzenia zgodnie z artykułem 38 k.p.
Jeżeli zaś zwolnienia grupowe następują na podstawie regulaminu, są one obarczone obowiązkiem konsultacji wynikającym z artykułu 38 k.p. Zgodnie z zasadą patere, quam ipse
fecisti legem, tj. „poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś”,
zarówno porozumienie, jak i regulamin są dla pracodawcy
wiążące (Baran 2010), zaś ich naruszenie może być uznane
za naruszenie artykułu 3 u.z.g. Na koniec warto podkreślić,
że ustawa nie ustanawia obowiązku ogłoszenia porozumienia
lub regulaminu, niemniej należy przychylić się do poglądu,
że powinny być one podane do wiadomości pracowników
w sposób przyjęty u danego pracodawcy (Maniewska 2007c).

stworzyły dokładny i skuteczny system stosowania zwolnień
grupowych z przyczyn niezależnych od pracowników. Przepisy ustawy w sposób dostatecznie dokładny regulują problematykę zwolnień grupowych, zostawiając jednocześnie
w niektórych miejscach otwartą kompozycję, dzięki której
działania podejmowane przez pracodawców w konkretnych
okolicznościach mogą być dostosowane do reżimu prawnego
narzuconego przez ustawę.
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Bezdomni na rynku pracy.
Analiza sytuacji ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań prawnych
Homeless people in the labour market. The analysis of the situation
with a particular emphasis on the legal conditions

Bezrobocie to jeden z głównych problemów osób bezdomnych
– często stanowi przyczynę utraty miejsca zamieszkania, uniemożliwia też poprawę warunków bytowania. Znalezienie zatrudnienia
jest jednak dla bezdomnych zadaniem bardzo trudnym. W tekście
omówiono przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również zwrócono
uwagę na prawne instrumenty mające na celu ułatwienie podjęcia
pracy osobom bezdomnym jako szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym. Podjęto ponadto próbę analizy skuteczności
stosowania wspomnianych przepisów, która to skuteczność – jak się
okazuje – często jest niezadowalająca. Mając to na uwadze, przedstawiono postulaty zmian legislacyjnych, jakie mogłyby poprawić
sytuację osób bezdomnych na rynku pracy.

Unemployment is one of the main problems of homeless people. It is often the cause for loss of the place of residence and makes
it impossible to improve the living standard. However, finding a job
is a very difficult task for homeless people. The article presents the
causes of this situation. It takes also into consideration the legal
instruments aiming to make it easier to take up a job for homeless
as those who are especially threatened by social marginalization.
Moreover, the effectiveness of the mentioned law rules is analyzed
in the paper. It turns out that it is often unsatisfying. Taking this
into consideration, the author presents postulates that could improve the situation of homeless people in the labour market.

Słowa kluczowe: bezdomność, rynek pracy, pomoc społeczna,
zatrudnienie socjalne, instrumenty rynku pracy.

Keywords: homelessness, labour market, social assistance, social
employment, labour market instruments.

Wstęp

czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (dalej: u.z.s.)
czy też Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dalej: u.p.s.). W artykule omówiony został przede
wszystkim aspekt prawny sytuacji bezdomnych na rynku
pracy. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie
norm prawnych w praktyce, co z kolei pozwoliło na zidentyfikowanie problemów z tym związanych oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Bezdomność to zjawisko społeczne, które trudno jest
rozpatrywać w oderwaniu od problemu bezrobocia. Z jednej strony brak zatrudnienia stanowi jedną z głównych
przyczyn bezdomności, z drugiej zaś – znalezienie pracy
często jest najskuteczniejszą, bo wykraczającą poza doraźną pomoc, drogą do wyjścia z niej. Osoby bezdomne
często jednak napotykają różnorakie bariery, jeśli chodzi
o możliwość podjęcia pracy. Trudności te mają zazwyczaj
wymiar społeczny – pracodawcy sceptycznie odnoszą się
do zatrudniania osób bez stałego miejsca zameldowania,
mimo że pod względem prawnym nie ma ku temu przeciwwskazań. Nie bez znaczenia są także stereotypy, według
których osoby bezdomne postrzegane są jako niezaradne,
niewykształcone, borykające się z uzależnieniami, o niejasnej przeszłości. Z drugiej strony w polskim prawie można
odnaleźć przepisy, których ratio legis polega na pomocy
bezdomnym w znalezieniu zatrudnienia. Odpowiednie rozwiązania prawne przewiduje chociażby Ustawa z dnia 13
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Bezdomność a problematyka zatrudnienia.
Podstawowe informacje
Definicję osoby bezdomnej odnaleźć można w artykule 6 punkt 8) u.p.s. – według tego przepisu, osobą
bezdomną jest „osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, i niezameldowana
na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkal-
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nym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym
nie ma możliwości zamieszkania”. Definicja ta pokrywa
się z potocznym rozumieniem bezdomności, pojmowanej jako brak miejsca zamieszkania. Wprost zaznaczono,
że w przypadku bezdomności bez znaczenia jest to, czy
dana osoba posiada stałe zameldowanie, czy też nie – liczy się tu bowiem sytuacja faktyczna (warto zaznaczyć,
że na gruncie poprzedniego stanu prawnego osoba bezdomna nie mogła być nigdzie zameldowana). Przytoczone
rozumienie omawianego zjawiska nie odwołuje się – co
zrozumiałe – do problemu bezrobocia. Odniesienie takie
można natomiast znaleźć w szerszych, formułowanych
w literaturze definicjach bezdomności. Przykładowo,
w tej przyjmowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym zaznacza się, że „nie ma możliwości uzyskania
miejsca mieszkalnego osoba niezdolna do pracy na skutek
wieku, choroby, kalectwa, a także osoba aktualnie bezrobotna” (Duracz-Walczak 2007: 9), przez co akcentuje się
brak pracy jako przyczynę popadnięcia lub też pozostawania w bezdomności. O bezrobociu można też mówić
w kontekście rodzajów bezdomności – o ile jest ono jej
przyczyną, mamy najczęściej do czynienia z bezdomnością
spowodowaną rozwojem cywilizacyjnym, która jest wyróżniana obok bezdomności dobrowolnej i spowodowanej
przyczynami obiektywnymi (Mazur 2006).
O tym, że problem bezdomności silnie związany jest
z bezrobociem, świadczą także dane statystyczne ustalone na podstawie ostatniego Narodowego Spisu Ludności
z 2011 roku. Wynika z nich, że dla 9,6% bezdomnych jedną
z przyczyn popadnięcia w bezdomność było właśnie bezrobocie, przy czym dla 6,1% była to przyczyna jedyna, a badania przeprowadzono wśród osób niemających żadnego
miejsca zamieszkania, nieobjęci zostali nim więc ci, którzy
przebywają stale w schroniskach i tego typu placówkach
(Szałtys 2013). Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, brak zatrudnienia pozostaje piątą, najczęściej występującą, przyczyną pozostawania bez miejsca zamieszkania.
Istnieją jednak dane, które mogłyby wskazywać na
jeszcze większą zależność między bezrobociem a popadnięciem w bezdomność. Przykładowo, w badaniach
przeprowadzonych przez M. Baranowskiego na grupie
91 poznańskich bezdomnych, utrata pracy wskazywana
jest jako przyczyna bezdomności znacznie częściej aniżeli
wynikałoby to z danych Narodowego Spisu Powszechnego, gdyż w 26% przypadkach (Baranowski 2010). Taki
sam odsetek podaje także Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w informacji wystosowanej w roku
2016 (Informacja… 2016) – dane te przedstawione na
wykresie 1 pokazują, że problem bezrobocia wśród bezdomnych nie maleje.

Tabela 1. Osoby bezdomne według przyczyny bezdomności
w 2011 roku
Wyszczególnienie

Ogółem

Jedyna
przyczyna

Nie ustalono przyczyny
bezdomności

31,0%

-

Wypędzenie z mieszkania przez
rodzinę/współlokatorów

19,3%

16,3%

Wymeldowanie (decyzja
administracyjna)

15,0%

12,0%

Pozostawienie mieszkania
rodzinie z własnej inicjatywy

11,5%

10,0%

Eksmisja

11,0%

8,3%

Bezrobocie

9,6%

6,1%

Zadłużenie

5,2%

2,7%

Opuszczenie zakładu karnego

3,2%

2,5%

Ucieczka przed przemocą
w rodzinie

2,1%

1,5%

Utrata noclegów w miejscu byłej
pracy

0,8%

0,6%

Konieczność opuszczenia domu
dziecka na skutek pełnoletniości

0,5%

0,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szałtys D., (2013)
Osoby w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby bezdomne [w:] Nowak L., (red.), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań
2011, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Wykres 1. Przyczyny bezdomności według danych MRPiPS

Bezrobocie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy
o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności, (2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Brak zatrudnienia częściej skutkuje bezdomnością
wśród mężczyzn aniżeli wśród kobiet (Śledzianowski 2011).
Trzeba poza tym pamiętać, że bezrobocie bywa niejednokrotnie pośrednią, a jednocześnie pierwotną, przyczyną
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bezdomności: utrata dochodów uniemożliwia utrzymanie
mieszkania, co może skutkować eksmisją, brak pracy często
też negatywnie odbija się na ludzkiej kondycji psychicznej,
w efekcie prowadząc do rozpadu rodziny lub też popadnięcia
w nałogi (Śledzianowski 2011). Brak możliwości pozyskania
zatrudnienia uniemożliwia też ułożenie sobie życia osobom
opuszczającym zakłady karne, czy też domy dziecka.
Omawiając z kolei sytuację zawodową osób bezdomnych, również można dostrzec zmiany, jakie następowały
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Według przeprowadzonych w latach 2000-2003 badań, 42% osób bezdomnych
posiadało dochody z tytułu pracy, aczkolwiek rzadko była
to praca stała (Piekut-Brodzka 2006). Nowsze dane są jednak znacznie bardziej pesymistyczne. Wynika z nich, że bez
zatrudnienia pozostaje od 70 do nawet 90% osób bezdomnych (Olech 2007). Jednocześnie, jak pokazują przedstawione na wykresie 2 rezultaty spisu bezdomnych przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w 2015 roku, stałe zatrudnienie posiada jedynie około 5%
bezdomnych (Informacja… 2016). Z jednej strony dowodzić
to może tego, że bezdomni napotykają różnorakie bariery
zamykające im drogę do znalezienia zatrudnienia, z drugiej
zaś – że osoby, którym jednak się to udaje, wychodzą z bezdomności i przez to nie są ujęte już w statystykach.
Wykres 2. Źródła utrzymania osób bezdomnych

torze publicznym. Aż 33% pracuje w tzw. szarej strefie, co
dowodzi tego, że osobom bezdomnym bardzo trudno jest
znaleźć legalną pracę. Jedna trzecia pracujących bezdomnych pracuje w sektorze usług, nieco mniej – w budownictwie i przemyśle przetwórczym (Baranowski 2010).
Mimo, że niewielu bezdomnych znajduje stałe czy
choćby dorywcze zatrudnienie, nie oznacza to, że tej grupie społecznej całkowicie brakuje potencjału. Co prawda,
jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 3, jedna
trzecia bezdomnych posiada tylko wykształcenie podstawowe, jednak pozostały odsetek osób legitymujących się wykształceniem zawodowym (44%), średnim (16%) lub nawet
wyższym (2%) wskazuje na to, że zdecydowana większość
osób bezdomnych posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania konkretnych zawodów. Zatrudnieniu sprzyjać
powinna także struktura wiekowa bezdomnych – zdecydowana ich większość to osoby w wieku produkcyjnym – według badań M. Baranowskiego odsetek ten sięga aż 95%
(Baranowski 2010).
Wykres 3. Wykształcenie osób bezdomnych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy
o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności, (2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy
o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności, (2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

Ciekawe informacje wynikają ze wspomnianych już
badań przeprowadzonych przez M. Baranowskiego, który poddał wszechstronnej analizie sytuację pracujących
poznańskich bezrobotnych. Wynika z nich, że około 11%
bezdomnych zatrudnionych jest w cudzych przedsiębiorstwach, 1% jest samozatrudnionych, a 1% pracuje poza
sferą gospodarki. Połowa pracujących bezdomnych znalazła
zatrudnienie w sektorze prywatnym, a około 17% w sek60

Zawodowe

2,0%

Przyczyn bezrobocia wśród osób bezdomnych należy
zatem szukać także w innych, niż brak odpowiednich kwalifikacji, czynnikach. Nierzadko problem leży w samej postawie bezdomnych. Istnieją badania, według których ponad
60% bezdomnych nie jest zainteresowana podjęciem jakiegokolwiek zatrudnienia (Piekut-Brodzka 2006). Sytuację tę
można tłumaczyć odwołaniem się do teorii potrzeb – osoby
bezdomne, wobec braku zaspokojenia potrzeb podstawowych (fizjologicznych, bezpieczeństwa) na dalszy plan odkładają samorealizację czy dążenie do uznania (Zaborowska
2012). Bezdomni nie myślą długofalowo – zamiast szukać
źródła dochodu, wolą nieraz doraźnie skorzystać z pomocy
oferowanej przez jadłodajnie, schroniska, itp. (Olech 2007).
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Problemem wśród osób bezdomnych są także uzależnienia,
zwłaszcza od alkoholu oraz nierzadka wcześniejsza karalność, które to czynniki zniechęcają potencjalnych pracodawców. Zwraca się także uwagę na to, że choć bezdomni
zazwyczaj posiadają swój wyuczony zawód, to brak regularnego dokształcania oraz niejednokrotnie duża przerwa
w jego wykonywaniu czyni ich niezdolnymi do faktycznego
wykonywania go (Olech 2007). Brak meldunku, choć nie
stanowi prawnej przeszkody w podjęciu stałego, legalnego
zatrudnienia, niejednokrotnie zniechęca pracodawców, wiążąc się chociażby z przeszkodami formalnymi w dotarciu do
takiej osoby. P. Olech podaje ponadto ciekawe uzasadnienie
faktu, że wielu bezrobotnych pracę znajduje w szarej strefie
– autor wiąże to z ich zadłużeniem; w przypadku podjęcia
legalnej pracy część płacy i tak zostałaby zajęta na poczet
długu, uniemożliwiając przez to bezdomnym uzyskanie godziwego dochodu i usamodzielnienie się (Olech 2007).

Bezdomni na rynku pracy
– analiza sytuacji pod względem prawnym
Współcześnie, prawo do pracy stanowi jedno z praw człowieka – wymieniono je w wielu aktach prawa międzynarodowego (zob.: m.in. artykuł 23 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, artykuł 1 Europejskiej
Karty Społecznej), proklamowane zostało także w artykule 65
Konstytucji RP. Oczywiście jego treść nie jest tożsama z gwarancją zatrudnienia, niemniej jednak nałożony zostaje na państwo obowiązek dołożenia możliwych starań tak, by osiągnąć
stan pełnego, produktywnego zatrudnienia (Mizerski 2010).
W kontekście problemu bezdomności podkreślić należy powszechny charakter prawa do pracy – przysługuje ono każdemu, wobec czego nieuzasadnione byłoby niestosowanie go
wobec osób pozostających bez miejsca zamieszkania. Ma to
szczególne znaczenie w obliczu obowiązywania wymienianej
przez wszystkie wyżej wymienione akty prawne, a dodatkowo także przez artykuł 183a Kodeksu pracy (dalej: k.p.) zasady
zakazu dyskryminacji. I choć wprost nie wymieniono braku
posiadania miejsca zamieszkania jako potencjalnej przyczyny
nierównego traktowania, to wobec otwartego charakteru katalogu tych przyczyn bez wątpienia można odnieść tę zasadę
także do osób bezdomnych. Niezgodne więc z prawem byłoby
uzależnienie możliwości podjęcia stałej i legalnej pracy od posiadania meldunku, choć mit taki jest dość powszechny wśród
pracodawców. Powołując się bowiem na brzmienie artykułu
221 § 1 k.p., w przepisie tym expressis verbis wspomniano jedynie o prawie pracodawcy do żądania od pracownika adresu
korespondencyjnego, którym równie dobrze może być adres

noclegowni, adres znajomych, czy też skrytka pocztowa. Wykładnia językowa wskazuje na brak podstaw do poszerzania
katalogu zawartego w wyżej wymienionym przepisie o dane
inne niż wymienione w nim i ewentualnie w przepisach odrębnych. Więcej wątpliwości budziła niegdyś interpretacja
oparta na wykładni systemowej, gdyż według nieobowiązującego obecnie artykułu 31 uchylonej już Ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zakład pracy miał obowiązek sprawdzenia czy pracownik
dopełnił obowiązku meldunkowego, co interpretowano jako
zakaz zatrudniania osób nieposiadających adresu zameldowania (http://www.rp.pl… 2016). W obecnie obowiązującej
Ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności,
przepisu nakładającego taki obowiązek nie ma. Warto podkreślić, że wątpliwości na ten temat rozstrzygnięte zostały w formie odpowiedzi sekretarza stanu w MPiPS Jarosława Dudy
na interpelację poselską nr 2112 w sprawie osób urzędowo
pozbawionych zameldowania. Podkreślono w niej ponadto, że
osoba nieposiadająca meldunku może zawrzeć umowę o pracę, gdyż podanie adresu zameldowania w żadnym wypadku
nie stanowi warunku sine qua non spełniania wymaganego
przez artykuł 29 § 1 k.p. określenia stron umowy. Osoba nigdzie niezameldowana, której odmówiono zatrudnienia tylko
z tego powodu, na podstawie artykułu 183d k.p. może domagać się odszkodowania (http://www.sejm.gov.pl/… 2016).
Praktyka wskazuje jednak, że brak meldunku stanowi
poważną faktyczną przeszkodę w odnalezieniu zatrudnienia.
P. Olech wskazuje, że w oczach pracodawców osoba nigdzie
niezameldowana jawi się jako mało wiarygodna i niegodna
zaufania (Olech 2007). Nie sposób także nie zauważyć, że niemało pracodawców nie zna w dostateczny sposób przepisów
prawnych – uznają oni, że podanie adresu zameldowania jest
koniecznym warunkiem zatrudnienia bądź też utożsamiają
go z adresem korespondencyjnym, a bezdomni, jako osoby
o często niskiej świadomości prawnej, nie potrafią się przed
takim argumentem bronić. Ponadto, adres zameldowania należy do danych wymaganych przez formularze używane przez
ZUS, a niejednokrotnie także przez formularze używane przez
wiele firm w procesie rekrutacji, przy czym, gdy są to formularze w formie elektronicznej, niemożliwym jest pozostawienie
pola przeznaczonego na adres zameldowania pustym. Oczywiście można w rubrykę wpisać „nie dotyczy” lub też postawić
pauzę, niemniej jednak często zdarza się, że niezaznajomiona
odpowiednio z prawem osoba rozpatrująca takie zgłoszenie
odrzuci taki dokument przy ocenie formalnej. Dość iluzoryczna wydaje się także możliwość dochodzenia odszkodowania za
dyskryminację na rynku pracy z powodu braku zameldowania
– na przeszkodzie stoją tu głównie problemy dowodowe, trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, jakie powody kierowały
pracodawcą przy zatrudnianiu takiej a nie innej osoby. Rację
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należy przyznać P. Olechowi, który zauważa, że w dobie nasycenia rynku pracy osobami jej poszukującymi, pierwszeństwo
w dostępie do zatrudnienia będą mieć osoby z meldunkiem
(Olech 2007) – ich zatrudnienie w oczach pracodawcy będzie
korzystniejsze zarówno z powodów formalnych, jak i merytorycznych.
Wobec faktycznego zagrożenia osób bezdomnych wykluczeniem z rynku pracy, państwo zobowiązane jest do podejmowania działań mających na celu wspieranie tej kategorii
osób w uzyskaniu zatrudnienia. Warto zauważyć, że w działaniach tych Polska posiada długoletnie tradycje. Jeszcze
w czasach oświecenia dla bezdomnych tworzono domy pracy przymusowej, w których zapewniano bezdomnym nocleg
oraz niskopłatną pracę. Instytucje te rozwinięto w czasach
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to wydane zostało
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 października 1927
roku o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa. Powstałe na jego
mocy domy pracy dobrowolnej można uznać za ówczesną realizację prawa do pracy, zwłaszcza że z założenia przeznaczone były – wbrew temu, co mógłby sugerować tytuł rozporządzenia – nie tylko dla żebraków i włóczęgów, ale wszystkich
bezrobotnych. Inaczej było z domami pracy przymusowej, do
których kierowano tylko na podstawie sądowego orzeczenia,
wobec czego były one sui generis środkiem represyjnym wobec osób uchylających się od podjęcia zatrudnienia. Zarówno w domach pracy dobrowolnej, jak i przymusowej, nacisk
kładziono na przystosowanie zawodowe, wprowadzano także regulamin operujący karami i nagrodami w zależności od
postawy przebywających w wymienionych instytucjach osób.
Obowiązywał 8-godzinny dzień pracy, a wynagrodzenie wypłacano w ten sposób, że ¼ wypłacano na bieżąco, zaś reszta
zapisywana była na rachunku imiennym i przekazywana danej
osobie już po opuszczeniu placówki (Piekut-Brodzka 2006).
Obecnie, wobec braku przymusu pracy oraz braku karalności żebractwa i włóczęgostwa, instytucja domów pracy przymusowej w formie zaczerpniętej z dwudziestolecia międzywojennego byłaby niezasadna. W celu upowszechniania zatrudnienia wśród osób bezdomnych stosowane są zatem inne
środki. O jednym z nich mowa w artykule 49 u.p.s., według
którego „osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym
programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na
wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów
życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz
pomocy w uzyskaniu zatrudnienia”. Program taki ustalany jest
wspólnie przez osobę bezdomną i pracownika socjalnego, a na
niektóre z form jego realizacji wskazuje u.z.s. W myśl tej ustawy pod pojęciem zatrudnienia społecznego rozumie się „możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra
integracji społecznej, kluby integracji społecznej i zatrudnienia
wspieranego”. Trafnie zauważa W. Koczur, że nazwa ta może
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być myląca, gdyż w przeważającej mierze dotyczy de facto nie
samego zatrudnienia, a systemu działań integracyjnych, które
dopiero mogą skutkować uzyskaniem pracy (Koczur 2013).
W Centrach Integracji Społecznej (CIS) prowadzi się działalność mającą na celu kształcenie umiejętności pozwalających
na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych,
dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie
do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji
zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb
własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia
własnych dochodów, przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi (zob.: artykuł 3 ustęp
1 u.z.s.). Z kolei w Klubach Integracji Społecznej (KIS) organizowane są działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy,
prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo
prawne, działalność samopomocowa oraz staże (zob.: artykuł
18 ustęp 2 u.z.s.). Zatrudnienie wspierane, według artykułu
15b ustęp 1 u.z.s., może być realizowane w formie: prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowania do pracy na zasadach określonych w artykule 16 (chodzi
tu o skierowanie przez powiatowy urząd pracy do pracy u pracodawcy lub w CIS, po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach
prowadzonych przez Centrum, a w wyjątkowych przypadkach,
także na co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem zajęć),
rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego
i społecznego dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrudnienie, działalność
gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni
socjalnej. Warto wspomnieć zwłaszcza o tej ostatniej możliwości – według postanowień Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007
roku o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnię taką może założyć co najmniej pięciu bezdomnych, ewentualnie mogliby
zostać zatrudnieni w spółdzielni utworzonej przez organizację
pozarządową czy kościelną osobę prawną. W ramach spółdzielni można prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska
lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze
zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W praktyce zwykle są to prace remontowo-budowlane,
ogrodnicze, opiekuńcze, związane z programami rewitalizacji
gmin (Koral 2008). Istotne jest to, że spółdzielnie liczyć mogą
na wsparcie finansowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, która przybiera m.in. postać dotacji,
pożyczek, poręczeń, usług lub doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym, marketingo-
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wym, a także zrefundowania kosztów lustracji. Możliwe jest
także uzyskanie środków z Funduszu Pracy na samo podjęcie
działalności gospodarczej. Ułatwienia przewidziane są też
w zakresie zwolnień podatkowych.
Praktyczna realizacja norm prawnych przewidujących aktywizację zawodową osób bezdomnych nie przebiega jednak
bez problemów. Co prawda w literaturze zwraca się uwagę na
wyjątkową wręcz poprawność legislacyjną wspomnianej regulacji oraz wiąże się z zatrudnieniem socjalnym większe nadzieje aniżeli ze środkami przewidzianymi w Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Maciejko, Zaborniak
2008), jednak przewidziane przez prawo instytucje rzadko
zostają wykorzystywane (Koczur 2013; Maciejko, Zaborniak
2008). Ponadto, niewielu z tych, którzy zaczynają współpracę z CIS lub KIS pozytywnie ją zakańczają – przykładowo, jak
wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli (NIK), w Szczecinie
z dziesięciu osób bezdomnych, które przystąpiły do zajęć,
ukończyło je cztery, a w Chełmie spośród również dziesięciu
osób tylko jedna uzyskała zatrudnienie (https://www.nik.gov.
pl/plik/... 2016). Problemem może być tu postawa samych
uczestników – jak bowiem wynika z badań przeprowadzonych
w latach 2008-2010 przez M. Danecką, średnio jedynie 50%
uczestników zajęć usamodzielnia się na rynku pracy, przy czym
przyczyny rezygnacji z możliwości oferowanych w ramach zatrudnienia socjalnego najczęściej leżą po stronie samych bezrobotnych, a należą do nich m.in. łamanie ustaleń, lenistwo,
chęć powrotu do pomocy społecznej (Danecka 2013). Tylko
nieco bardziej optymistyczne są wskaźniki z 2014 roku przedstawiane przez MRPiPS, co ukazano w tabeli 2.
Tabela 2. Skuteczność działań Centrów Integracji Społecznej
(CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS)
Liczba osób uczestniczących
w zajęciach

Liczba absolwentów

CIS

395

189

KIS

403

305

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacja Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności,
(2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co więcej, znów kłopotem okazują się stereotypy – osobom bezdomnym trudniej jest zaufać aniżeli innym ludziom,
również skierowanym do realizacji indywidualnych programów w ramach zatrudnienia społecznego (por.: Danecka
2013). Niemniej jednak zdarza się, że nieprawidłowości występują w ramach działalności CIS-ów lub KIS-ów – wskazuje się
przede wszystkim na brak monitorowania losów absolwentów
oraz niedopasowanie kierunku szkoleń do potrzeb rynku, czy

też do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających (https://www.nik.gov.pl/aktualności/… 2016). Zwłaszcza tę ostatnią lukę warto by naprawić na drodze zmian ustawodawczych.
Wracając natomiast do postanowień u.p.s., warto wspomnieć o tych przepisach ustawy, które zobowiązują organy
publiczne do działań również w zakresie zwalczania bezdomności, w tym zaś do dążenia do zmniejszenia bezrobocia. Do
takich celów prowadzić może opracowywanie i finansowanie
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 punkt 7 u.p.s., programów osłonowych. Jednym z nich jest właśnie Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, realizowany
we współpracy z podmiotami wyłanianymi w drodze konkursu
ofert. „Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez
system usług reintegracji społecznej i zawodowej” wymieniane jest na pierwszym miejscu wśród celów szczegółowych
programu (Program… 2015), zresztą w sprawozdaniu z jego
wykonania podkreśla się, że w jego ramach „szczególnie cenne
były te inicjatywy, dzięki którym osoby bezdomne usamodzielniły się, zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe czy podjęły stałą
pracę”. Dotychczasowa skuteczność programu nie jest jednak
wysoka – niespełna 2% osób, które zostały objęte pomocą,
zdołało się w jej wyniku usamodzielnić (Sprawozdanie… 2016).
Wydaje się zatem, że większy nacisk kładzie się na doraźną pomoc osobom bezdomnym (zapewnienie noclegu, wydawanie
żywności, zapewnienie opieki medycznej, organizacja czasu
wolnego) aniżeli – co zresztą byłoby bardziej zgodne z nazwą
programu – na działania, które pozwoliłyby na pełną integrację ze społeczeństwem poprzez wyjście ze stanu bezdomności.
Znów przyczyn tego stanu rzeczy szukać należy przede wszystkim w ludzkich postawach – nie tylko zresztą samych bezdomnych, ale i tych, do których obowiązków należy realizacja postanowień programowych, często ulegających stereotypowi
osoby bezdomnej jako tej, która sama odpowiedzialna jest za
swój los i nie pragnie w żaden sposób go odmienić (Kaźmierczak-Kałużna 2015).
U.p.s. wyraźnie wskazuje też na to, że sytuacja osób
bezdomnych na rynku pracy kształtowana powinna być również poprzez akty prawa miejscowego. Zwykle chodzi tutaj
o uchwały rad gmin podejmowane na podstawie artykułu
17 ustęp 1 punkt 1 u.p.s., który to przepis do zadań własnych
gminy zalicza „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. Przedmiotem owych uchwał jest przyjęcie gminnych programów wychodzenia z bezdomności. Analiza ich treści pokazuje jednak,
że w gruncie rzeczy są one zbiorem deklaracji podnoszenia
kwalifikacji osób bezdomnych, organizowania robót społecz63
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nie użytecznych, poradnictwa zawodowego, skorzystania z dostępnych, a określonych w przepisach wyższej rangi, środków
aktywizacji bezrobotnych bezdomnych, tj. form zatrudnienia
społecznego (por. http://www.mops-stalwol.pl/... 2013) – powtarzając ustawowe zapisy, najczęściej w dość ogólnej formie,
nie wnoszą do walki z bezdomnością wiele nowego.
Należy zauważyć, że obecny stan prawny w zakresie stwarzania instrumentów zmniejszenia bezrobocia wśród bezdomnych jest przez wiele środowisk uważany za niewystarczający. Razić może brak odniesienia się do sytuacji bezdomnych
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o instytucjach rynku
pracy i promocji zatrudnienia (dalej: u.i.r.p.). Co prawda bezdomni mogą oczywiście korzystać z przewidzianych w niej rozwiązań (wskazuje na to chociażby kilkakrotnie formułowana
w u.i.r.p. zasada niedyskryminacji – (por.: np. artykuły 2a, 19c,
36 ustęp 4 punkt 3)), niemniej jednak de lege ferenda warto
byłoby rozważyć wprowadzenie regulacji, których beneficjentami byliby wprost bezdomni. Postuluje się tu uzupełnienie
artykułu 49 u.i.r.p., określającego katalog osób, którym przysługuje pierwszeństwo do udziału w programach specjalnych,
o osoby bezdomne. Skoro za ratio legis tego przepisu uznaje
się objęcie pomocą tych, którzy są zagrożeni trwałym wykluczeniem z rynku pracy lub mają trudności z wejściem na
rynek pracy (Culępa, Rotkiewicz, Wołoszyn-Kądziołka 2015),
nie ma powodu, ażeby w grupie tej pomijać osoby bezdomne. Co prawda de lege lata w wielu przypadkach i tak mogą
oni korzystać z przywileju pierwszeństwa uczestnictwa w programach specjalnych jako bezrobotni długotrwale (artykuł 49
punkt 2 u.i.r.p.) lub też bezrobotni korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej (artykuł 49 punkt 4 u.i.r.p.), jednak nie
zmienia to faktu, że dla realizacji pełnego wsparcia dla osób
bezdomnych na polu ich aktywizacji zawodowej, uzupełnienie
omawianego przepisu byłoby zasadne. Postulat ten znajduje
rozwinięcie w rekomendacjach legislacyjnych organizacji pozarządowych takich jak m.in. MONAR czy Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta, z tym że w ich ramach proponuje się
stworzenie całkowicie nowego instrumentu rynku pracy – programów specjalnych przeznaczonych wyłącznie dla bezdomnych, przy czym byliby oni uprawnieni do korzystania z nich
pod warunkiem wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
(http://www.bezdomnosc.pl/images... 2013). Za ciekawy należy ponadto uznać pomysł, aby bezdomnych w realizacji programów specjalnych wspierał trener pracy osoby bezdomnej
i zagrożonej bezdomnością, czy też asystent osoby bezdomnej
i zagrożonej bezdomnością. To stanowiska nieprzewidziane
w obecnych przepisach. Do kompetencji trenera miałoby należeć: pomoc w odnajdywaniu ofert pracy i przygotowywaniu
dokumentów aplikacyjnych, motywowanie do utrzymania
znalezionej już pracy czy monitorowanie losów podopiecz64

nych. Z kolei asystent miałby stanowić pomoc w codziennym
życiu osoby bezdomnej, a także monitorować postępy w realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności (http://www.bezdomnosc.pl/images/... 2013). Wydaje
się, że duże nadzieje można by wiązać ze stworzeniem tzw.
wspieranego miejsca pracy dla osób bezdomnych, co również
wymagałoby zmian w u.i.r.p. Gwarancja refundacji kosztów zatrudnienia oraz składek ubezpieczenia społecznego mogłaby
skutecznie zachęcić pracodawców do zatrudniania bezdomnych, przezwyciężając nawet negatywne stereotypy. Z kolei
ograniczenie kręgu bezdomnych, uprawnionych do korzystania z takiej możliwości do osób, które realizują indywidualny
program wychodzenia z bezdomności oraz które według opinii
pracownika socjalnego są gotowe do podjęcia pracy, a przy
tym wciąż mogą korzystać z pomocy asystenta lub trenera
sprawia, że do pracy nie będą kierowane osoby przypadkowe.
To również może pomóc w likwidowaniu uprzedzeń, według
których bezdomni to osoby leniwe, niezaradne, pogrążone
w uzależnieniach, itp. Mając z kolei na uwadze konieczność
uporządkowania oraz ujednolicenia procedur w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, za
uzasadnione należy uznać wydanie rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad opracowywania Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, zakresu i sposobu jego realizacji oraz wzoru Indywidualnego Programu Wychodzenia
z Bezdomności (http://www.bezdomnosc.pl/images/... 2013).

Podsumowanie
Jak wynika z powyższej analizy, przepisy prawne nie pozostają całkowicie obojętne na sytuację osób bezdomnych na
rynku pracy. Teoretycznie już obecnie nie brakuje instrumentów mających na celu ułatwienie reintegracji zawodowej. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, zatrudnienie społeczne, możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej dają
pewne możliwości, niemniej jednak skuteczność wspomnianych mechanizmów pozostawia wiele do życzenia. Na przeszkodzie staje często postawa samych bezdomnych, marazm
i rutyna pracowników organów właściwych z zakresu opieki
społecznej, stereotypy i niska świadomość prawna pracodawców co do możliwości zatrudniania osób bez zameldowania.
Często też poprzestaje się na programowaniu działań, nie
przechodząc zaś do samego działania (Kaźmierczak-Kałużna
2015). Nieraz skuteczniejsze od realizacji możliwości prawem
przewidzianych są spontaniczne akcje organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia czy mediów, choć jednocześnie
zasięg tego typu inicjatyw jest oczywiście ograniczony i nie
przynosi nadziei na rozwiązanie całości problemu. Nie można
jednak zapominać, że w obecnej sytuacji rynku pracy, który
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jest bardzo nasycony i wymusza silną konkurencję, osoby bezdomne często – wbrew prawnym deklaracjom antydyskryminacyjnym – są bez szans, jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia. Często trudne doświadczenia z przeszłości, długa przerwa
w wykonywaniu zawodu, obawa przed kłopotami formalnymi
związanymi z trudnością dotarcia do takich osób – są czynnikami, które zniechęcają pracodawców. Bezdomność ponadto
niejednokrotnie pociąga za sobą brak możliwości regularnego
dokształcania się, nieznajomość nowoczesnych technologii tak
cenionych dziś na rynku pracy, a nieraz także kłopoty zdrowotne, skutkujące ograniczeniem możliwości zarobkowych. Nie na
wszystko zaś sposobem mogą być instrumenty realizowane
chociażby w ramach zatrudnienia społecznego, którego wdrażanie często przebiega w praktyce bez większej refleksji nad
rzeczywistymi potrzebami rynku i zdolnościami danej osoby.
Ponadto, nawet jeśli osobom bezdomnym udaje się znaleźć
zatrudnienie, najczęściej jest to zajęcie tak niskopłatne i niepewne, że i tak nie pozwala na rozpoczęcie stabilnego życia.
Niestety, prawo nie jest w stanie zlikwidować wszystkich tych
barier – jako że nie ingeruje ono w sferę myśli i emocji, nie
da się zwalczyć jedynie za pomocą przepisów chociażby negatywnych stereotypów dotyczących bezdomnych. Propozycje
legislacyjne formułowane przez organizacje pozarządowe,
w przypadku ich przyjęcia, mogłyby jednak do pewnego stopnia poprawić sytuację. Aby jednak była to poprawa trwała,
należy zadbać o to, aby prawo chroniło także przed powrotem do bezdomności. Przykładowo, trzeba tak sformułować
przepisy, aby postulowane wspierane miejsce pracy pozostawało przynajmniej w części refundowane przez dłuższy czas,
zapewniając tym samym stabilność zatrudnienia, tak konieczną do zmiany trybu życia. Jak na razie jednak potrzeba przede
wszystkim woli ustawodawcy, by zmienić prawo dotyczące
aktywizacji osób bezdomnych zwłaszcza, że postulaty w tym
zakresie zgłaszane są już od jakiegoś czasu.
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Dopuszczalność instytucji lokautu
– rozważania z perspektywy Europejskiej
Karty Społecznej oraz polskiego
i amerykańskiego porządku prawnego
The admissibility of the lockout – analysis from the perspective
of European Social Charter as well as Polish and American legal system

We współczesnej rzeczywistości dostrzegalny jest wzrost znaczenia praw o charakterze ekonomicznym i społecznym. Równocześnie tradycyjną funkcją praw tzw. II generacji jest ochrona pracownika jako strony „pokrzywdzonej” w relacji wynikającej ze stosunku
pracy. Stwierdzenie to implikuje pytanie, czy i w jakich sytuacjach
prawa socjalne mogą być nastawione na ochronę interesów pracodawcy. Instytucja lokautu zakłóca zatem równowagę pomiędzy
ekonomiczną przewagą pracodawcy a prawnym uprzywilejowaniem pracowników.

In the current reality a phenomenon of the augmentation
of significance of the economic and social rights can be easily observed. Additionally, the traditional role of the human rights of
so called II generation aims to protect the worker as the “injured
party” in the mutual relationship arising from the labour relation.
Such statement implies the question if and in which circumstances
the social rights can be applied to protect the interest of the employer. The mechanism of lockout disturbs the balance between
the economic advantage of employers and legally privileged position of the workers.

Słowa kluczowe: lokaut, pracodawca, pracownik, Europejska Karta
Społeczna, równość broni.

Keywords: lockout, employer, worker, European Social Charter,
equality of arms.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawna instytucji lockout (w wersji spolszczonej lokautu) na tle przyjętych
rozwiązań dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych.
Perspektywą dla powyższych rozważań będą regulacje Europejskiej Karty Społecznej z 18 października 1961 roku
oraz jej zrewidowanej wersji z 3 maja 1996 roku (dokument
ten w dalszej części artykułu będzie skrótowo określany
jako EKS, natomiast jego zrewidowana wersja z dnia 3 maja
1996 roku, mianem ZEKS). Pomocniczo Autorka odniesie
się także do linii orzeczniczej wypracowanej przez amerykańskie sądy federalne i stanowe. Rozwiązania przyjęte
w obcych modelach prawnych w zamyśle Autorki stanowić
mają przyczynek do odpowiedzi na pytanie o możliwość implementowania instytucji lokautu do polskiego porządku
prawnego. W tym kontekście szczególnie doniosła wydaje
się odpowiedź na pytanie o zgodność wspomnianej instytucji z krajową Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
66

z dnia 23 maja 1991 roku. Niniejszy artykuł ma na celu polemikę z dualistycznym spojrzeniem na instytucję lokautu –
z jednej strony postrzeganą jako usprawiedliwioną reakcję
pracodawcy na strajk pracowniczy (zwłaszcza nielegalny),
z drugiej zaś utożsamianą z naruszeniem podstawowych
praw pracowników oraz uszczerbkiem dla ich uzasadnionych interesów. Celem rzetelnej analizy wspomnianej instytucji przywołane zostaną przykłady z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego, jak również stanowisko doktryny.
W dalszych fragmentach niniejszego artykułu Autorka posługiwać się będzie spolszczonym terminem lokaut.
Na wstępie niniejszego artykułu koniecznym wydaje się
zwięzłe wyjaśnienie pojęcia lokautu. Dosłowne tłumaczenie angielskiego terminu lockout oznacza przemieszczenie,
zmianę miejsca bądź usunięcie z miejsca. Anglojęzyczne
znaczenie tego pojęcia nawiązuje zatem do faktu, że w danej sytuacji pracodawca zabrania pracownikom wstępu na
teren przedsiębiorstwa. Występujący w języku niemieckim
analogiczny termin – Aussperrung oznacza zawieszenie da-
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nej osoby w wypełnieniu obowiązków bądź też przerwanie
łączącego strony stosunku prawnego. Z kolei włoskie określenie serrata odnosi się do czasowego zamknięcia zakładu
pracy, celem wymuszenia ustępstw na pracownikach (Pennings 2008). W tym miejscu zaznaczyć należy, że w polskim
systemie prawnym brak jest definicji legalnej analizowanego pojęcia, a sama instytucja lokautu nie została w Polsce
unormowana. Jedynie tytułem wyjaśnienia należy wskazać,
że podczas procedowania nad Ustawą o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku (ustawa ta
będzie dalej skrótowo określana jako u.s.z.), Senat wystąpił
z propozycją uregulowania wspomnianej materii, co jednak
nie spotkało się z aprobatą Sejmu.
Powyższe uwagi o charakterze porządkowym mają na
celu ukazanie wielości postaci, pod którymi może występować lokaut. Najczęściej w literaturze prawa pracy wskazuje
się na trojakie rozumienie instytucji lokautu. Może być on
zatem pojmowany jako:
1. Natychmiastowe, jednostronne i zbiorowe rozwiązanie indywidualnych stosunków pracy łączących
pracodawcę z pracownikami, którzy biorą udział
w toczącym się sporze zbiorowym;
2. Natychmiastowe, jednostronne i czasowe zawieszenie wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy,
które trwa do czasu nowego uregulowania spornych
spraw;
3. Natychmiastowe i rzeczywiste zamknięcie zakładu
pracy objętego protestem pracowniczym, celem
spowodowania skutków analogicznych do skutków
likwidacji pracodawcy (Witkowski 2014).
Równocześnie, w tym miejscu konieczna wydaje się
uwaga, że lokaut należy odróżnić od strajków pracowniczych oraz innych akcji protestacyjnych. Wprawdzie zarówno lokaut, strajk, jak i inne akcje protestacyjne zaliczają się
do metod rozwiązywania sporów zbiorowych, lecz na tym
ich podobieństwo się kończy. Zgodnie z artykułem 17 ustęp
1 u.s.z., strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się
pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania
sporu dotyczącego interesów wskazanych w artykule 1
ustawy. Równocześnie interesy wymienione w analizowanym przepisie mogą dotyczyć warunków pracy, płac lub
świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych
pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo
zrzeszania się w związkach zawodowych. Z powyższej definicji w sposób jednoznaczny wynika zatem, iż lokaut nie
zawiera się w definiensie strajku, gdyż oczywistym jest, że
pracodawca nie jest podmiotem świadczącym pracę. Wykładnię tę potwierdza artykuł 50 ustęp 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w którym to

przepisie pojęcie strajk zostało doprecyzowane za pomocą
określenia „pracowniczy”. Należy zatem podzielić pogląd
J. Witkowskiego, zgodnie z którym, krąg podmiotów legitymowanych do strajku na gruncie Ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych, ogranicza się wyłącznie do pracowników (Witkowski 2014).
Osobnego rozważenia wymaga kwestia zakwalifikowania strajku jako akcji protestacyjnej zgodnie z artykułem 25
u.s.z. Celem dogłębnego wyjaśnienia tematu wspomnieć
należy, że w przeciwieństwie do ustawy, Konstytucja zamiast terminu „akcja protestacyjna” używa określenia „inne
formy protestu”. Zgodnie z zapatrywaniem Witkowskiego,
kierując się argumentem a cohaerentia, terminy te należy
traktować jako synonimy (Witkowski 2014). Twierdzenie to
prowadzi do konkluzji, że na gruncie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, lokaut może być pojmowany jedynie jako inna akcja protestacyjna. Należy również podzielić
pogląd A. M. Świątkowskiego, iż lokaut stanowi nieireniczną metodę rozwiązywania sporu zbiorowego, której zasadniczą funkcją jest zakończenie sporu zbiorowego poprzez
wywarcie presji na pracownikach (Świątkowski 1996).
Podkreślenia wymaga fakt, że Ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych nie zawiera legalnej definicji akcji protestacyjnej. Posługuje się ona jednak otwartym katalogiem
cech, pozwalającym na dokonanie choćby częściowej charakterystyki wspomnianego pojęcia. Zgodnie z literalnym
brzmieniem artykułu 25 u.s.z., „w obronie praw i interesów
określonych w artykule 1 mogą być stosowane, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w rozdziale 2, inne
niż strajk formy akcji protestacyjnej, niezagrażające życiu
lub zdrowiu ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego porządku prawnego”.
Z innych form akcji protestacyjnej mogą korzystać także
pracownicy niemający prawa do strajku. Powyższy przepis
implikuje kilka konsekwencji praktycznych. Oczywistym
wydaje się wniosek, że akcja protestacyjna musi przybrać
inną formę niż strajk. Po drugie, może być ona wszczęta
jedynie w celu obrony praw i interesów wymienionych
expressis verbis w artykule 1 u.s.z. Są one zatem identyczne jak w przypadku strajku. Intencją przeprowadzenia akcji
protestacyjnej jest w każdym przypadku wywarcie presji
na drugiej stronie sporu zbiorowego, na płaszczyźnie ekonomicznej, organizacyjnej lub psychologicznej. Akcja protestacyjna powinna równocześnie zostać przeprowadzona
z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. Tytułem uzupełnienia dodać należy, iż zastrzeżenie
to nie jest ograniczone do regulacji z zakresu prawa pracy. Zgodnie z treścią analizowanego przepisu, przeprowadzenie akcji protestacyjnej nie może zagrażać zdrowiu ani
życiu ludzkiemu. Zgodnie z poglądem przeważającej części
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doktryny, chodzi tu o zdrowie bądź życie zarówno organizatorów akcji protestacyjnej, o przedstawicieli drugiej strony
sporu zbiorowego, jak i o osoby trzecie – neutralne wobec
powstałego sporu (Cudowski 2009).
Na zakończenie tej części rozważań należy podkreślić,
że u.s.z. w swoim obecnym kształcie nie przesądza, czy jedynie pracownicy mogą być uważani za podmiot uprawniony do zainicjowania akcji protestacyjnej. Artykuł 25 ustęp 1
zdanie 2 u.s.z. zastrzega jedynie, że z prawa do zainicjowania innych akcji protestacyjnych mogą korzystać także pracownicy niemający prawa do strajku. Analizowana ustawa
nie przesądza zatem w szczególności roli pracodawców oraz
przysługujących im uprawnień w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego. Kwestia ta będzie przedmiotem analizy w dalszej części niniejszego artykułu. Tak postawiony problem
powinien zostać zgłębiony nie tylko w oparciu o brzmienie
polskiej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, lecz
również rozpatrzony z perspektywy międzynarodowej.

Instytucja lokautu
– uwarunkowania amerykańskie
Na wstępie poniższej części artykułu zaznaczyć należy,
że na gruncie amerykańskiego systemu prawnego pojęcie
lokautu rozumiane jest w sposób zbliżony do definicji europejskiej, a więc jako narzucone przez pracodawcę wstrzymanie pracy, w celu bezpośredniego wywarcia na pracownikach presji ekonomicznej, a w konsekwencji zmuszenie
ich do zaakceptowania warunków pracy narzuconych przez
pracodawcę. W doktrynie prawa amerykańskiego wskazuje
się na istotną różnicę pomiędzy instytucją lokautu a rozwiązaniem stosunku pracy – konsekwencją lokautu jest
bowiem jedynie czasowe zawieszenie obowiązków wynikających ze stosunku pracy do momentu, w którym pracownicy przyjmą warunki zaproponowane im przez pracodawcę.
Z powyższego stwierdzenia w sposób nie budzący wątpliwości wynika wniosek, że lokaut stanowi odpowiedź na
zbiorowe postulaty związków zawodowych. Z tego powodu
wśród przedstawicieli organizacji pracowniczych przez długi czas panował pogląd, że lokaut należy klasyfikować jako
nieuczciwe praktyki pracodawców. W tym twierdzeniu skrywa się jednak zaledwie część prawdy. W nawiązaniu do jurysprudencji amerykańskiego sądownictwa należy bowiem
przyjąć, że lokaut może być uznany za nieuczciwą praktykę
wobec pracowników, jeżeli jest wykorzystywany w odpowiedzi na żądanie uznania danego związku zawodowego
bądź też jako środek prowadzący do usunięcia zwolenników
danego związku zawodowego z listy płac. Innymi słowy,
lokaut nie może być wykorzystywany jako narzędzie pro68

wadzące do nieuzasadnionej dyskryminacji pewnej grupy
pracowników (w szczególności tych należących do związków
zawodowych) bądź też jako anihilacja prawa do zrzeszania
się w związkach zawodowych (Goldman, Corrada 2011).
Z drugiej strony, w orzecznictwie amerykańskich sądów, zgodnie z doktryną American Ship Building, ukształtował się pogląd, że co do zasady lokaut powinien być traktowany jako zgodna z prawem odpowiedź pracodawcy na
zbiorowe żądania związków zawodowych. Stanowisko to
uzasadniane jest postulatem zapewnienia równości broni
w sporach zbiorowych. Zgodnie z opinią Williama Goulda,
podkreślić należy, iż przed wydaniem orzeczenia w sprawie
American Ship Building, lokaut traktowano jako praktykę niedozwoloną, chyba że nastąpił przestój w zakładzie,
w którego magazynie znajdują się dobra łatwo psujące
się, co groziłoby pracodawcy niepowetowaną stratą, pracodawca zastosował lokaut we wczesnej fazie sporu, tak
aby zawieszenie wzajemnych obowiązków wynikających
ze stosunku pracy nie nastąpiło w ekonomicznie trudniejszej sytuacji albo w przypadku, gdy spółka będąca częścią
stowarzyszenia należącego do pracodawcy podjęła decyzję
o lokaucie pracowników w odpowiedzi na próbę związku
zawodowego podziału i podbicia stowarzyszenia poprzez organizację strajków przeciwko pracodawcy (ang. whipsawing).
Oczywistym jest również, że ciężar dowiedzenia powyższych
okoliczności spoczywał na pracodawcy (Gould 2013).
Omawiana sprawa American Building Ship stanowiła
wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej amerykańskiego
sądownictwa, z uwagi na fakt, iż ustanowiła ona generalne
uprawnienie pracodawców do lokautu pracowników celem
zapobieżenia poważnym stratom ekonomicznym (American Ship Building Co. v. Labour Board, 380 U.S. 300 1965).
W tym miejscu zaakcentować należy fakt, że zgodnie z powyższym orzeczeniem, straty te mogłyby się okazać druzgocące nie tylko dla samych pracodawców, ale również jego
klientów i kontrahentów. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, Sąd Najwyższy USA posłużył się porównaniem
strat ekonomicznych pracodawcy stojącego w porcie okrętu
podczas pełni sezonu lub w sytuacji, gdy port jest przepełniony. Taka sytuacja, zdaniem Sądu Najwyższego, skutkuje
stagnacją nie tylko dla pojedynczego przedsiębiorcy, ale
także dla całej amerykańskiej gospodarki (American Ship
Building Co. v. Labour Board, 380 U.S. 300 1965).
Doktryna ta wywarła niebagatelny wpływ na rozwój
amerykańskiej jurysprudencji w omawianym zakresie.
Zgodnie z dominującym w orzecznictwie i doktrynie stanowiskiem, prawo pracodawcy do lokautu powinno być
dopuszczalne w takim samym zakresie jak prawo pracowników do strajku. Dobitną ilustracją wspomnianej tezy jest
pogląd Alvina L. Goldmana, który uważa, że „podobnie jak

Hanna Wiczanowska – Dopuszczalność instytucji lokautu...

strajk może zostać wszczęty, zanim nastąpi całkowity impas
w porozumieniu, tak również lokaut może zostać zastosowany celem wywarcia presji na związkach zawodowych,
nawet jeżeli w negocjacjach dokonał się pewien postęp”
(Goldman, Corrada 2011). Tym niemniej, w orzecznictwie
amerykańskim widoczne są również głosy, że sięgnięcie po
lokaut przed osiągnięciem impasu we wzajemnych negocjacjach należy uznać za nieuczciwą praktykę względem
pracowników, chyba że istnieje ekonomiczne uzasadnienie
dla tak wczesnego zastosowania analizowanego sposobu
wywierania nacisku na pracowników.
Należy wprawdzie podkreślić, że amerykańska Ustawa
w sprawie relacji w stosunkach pracy (ang. National Labour Relations Act, dalej określana skrótem NLRA) z 1935
roku, podobnie jak polska Ustawa o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, jednoznacznie nie przesądza kwestii dopuszczalności lokautu. Z drugiej strony należy mieć na uwadze,
że praktyka orzecznicza zarówno amerykańskiego Sądu
Najwyższego, jak również większość ustaw stanowych
przemawia za kwalifikacją lokautu jako usprawiedliwionej
odpowiedzi na strajk pracowniczy. Podobny pogląd widoczny jest również w jurysprudencji amerykańskiej Krajowej
Komisji do spraw relacji w stosunkach pracy (ang. National
Labour Relations Board, dalej określana skrótem NLRB).
Potwierdza to decyzja NLRB w sprawie Harter z 1986 roku,
w której stwierdzono, że z braku konkretnego dowodu, iż
lokaut wynikał z antyzwiązkowych pobudek pracodawcy,
nie narusza on ustawy NLRA (Harter Equipment Inc., 280
NLRB 597 1986). W tej samej sprawie Komisja do spraw
relacji w stosunkach pracy uznała, że „zatrudnienie tymczasowych pracowników celem wywarcia ekonomicznej
presji i tym samym wsparcia usprawiedliwionych żądań
pracodawcy jest środkiem rozsądnie wykorzystywanym
dla osiągnięcia uzasadnionych interesów pracodawcy,
który zarazem wywiera jedynie stosunkowo nieznacznie
szkodliwy efekt na podlegające ochronie prawa pracowników”. Konsekwencją decyzji wydanej w sprawie Harter jest
zatem prawo pracodawców do decydowania, czy i kiedy
zawiesić wykonywanie pracy, po tym jak czasowo wygasną
obowiązujące ich umowy o pracę. Powyższą uwagę należy jednak uzupełnić o jedno istotne zastrzeżenie. Sięgając
po lokaut, pracodawca nie może zdradzać jakichkolwiek
symptomów wskazujących na antyzwiązkową motywację
tej decyzji. Powody lokautu pracowników powinny mieć
zatem charakter obiektywny, w szczególności zaś być powiązane z koniecznością ochrony ekonomicznego interesu
pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że ciężar dowodu, iż
konkretna decyzja o lokaucie stanowiła rezultat motywacji
antyzwiązkowej spoczywa na reprezentacji pracowników,
a w konsekwencji nie obciąża ona pracodawcy. Biorąc pod

uwagę fakt, że ewentualny dowód musi być wyraźny, przyjęta w amerykańskim porządku prawnym alokacja ciężaru
dowodu stawia pracodawcę w znacznie bardziej uprzywilejowanej pozycji, co sprzyja szerokiemu korzystaniu z instytucji lokautu.
Podobne konkluzje zostały wywiedzione ze sprawy
Boilermakers Local No. 374 przeciwko NLRB, która na skutek odwołania od decyzji Komisji do spraw relacji w stosunkach pracy, trafiła do District of Columbia Circuit Court
of Appeals (National Labor Relations Board, Petitioner, v.
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders and Helpers of America, A.f.l., District No. 2, Respondent, 232 F.2d 393 2d Cir. 1956). Wskazany Sąd podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie NLRB, która stwierdziła,
iż pracodawca ma prawo zawiesić wzajemne zobowiązania
wynikające ze stosunku pracy jedynie w celu wzmocnienia własnej pozycji w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Zdaniem sądu takie zachowanie nie nosi znamion
motywacji antyzwiązkowej, która zgodnie z jurysprudencją
amerykańskich sądów stała się decydującym kryterium dla
kwalifikacji dopuszczalności lokautu.
Jeszcze bardziej preferencyjną dla pracodawców wykładnię zastosował ten sam sąd w sprawie International
Paper Company przeciwko NLRB. W stanie faktycznym powyższej sprawy pracodawca najpierw podjął decyzję o lokaucie pracowników należących do związku zawodowego,
a następnie zlecił ich dotychczasową pracę podwykonawcom, z którymi podpisał stosowny kontrakt, równocześnie
odmawiając przedłożenia związkom zawodowym kosztorysu zatrudnienia podwykonawców. Krajowa Komisja do
spraw relacji w stosunkach pracy uznała, iż pomimo legalności decyzji o zainicjowaniu lokautu, postępowanie pracodawcy względem związków zawodowych należy zakwalifikować jako nieuczciwą praktykę względem pracowników.
Tym niemniej orzekający w sprawie Sąd uznał postawę
pracodawcy za zgodną z amerykańskim porządkiem prawnym (International Paper Company, 319 NLRB 1253 1995).
W porównaniu do pobieżnie zarysowanych we wstępie niniejszego artykułu regulacji prawa polskiego, które
będą przedmiotem dokładniejszej analizy w dalszej części artykułu, dziwić może szeroki zakres ochrony ekonomicznej względem pracodawców, co nierzadko odbywa
się z pogwałceniem praw gwarantowanych pracownikom.
Kwintesencję analizowanej praktyki orzeczniczej stanowić
może kazus Central Illinois Public Service Company (Central
Illinois Public Service Company, 326 NLRB 928, 937 1998).
W stanie faktycznym omawianej sprawy, Sąd Apelacyjny
Illinois orzekł, że lokaut może być zastosowany przez pracodawcę w sytuacji, gdy istnieje realna groźba strajku pracowniczego. W tym znaczeniu lokaut może zatem posłużyć
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jako środek o charakterze prewencyjnym, którego podstawowym celem byłoby przeciwdziałanie groźbie strajku pracowników. Już to stwierdzenie daje podstawy do
uznania, że w amerykańskim systemie prawnym instytucja
lokautu ma znacznie szersze zastosowanie aniżeli narzędzie defensywne pracodawcy. Największe znaczenie orzeczenia w sprawie Central Illinois sprowadza się jednak do
konstatacji, iż lokaut może stanowić skuteczne, z punktu
widzenia pracodawcy, remedium na „wewnętrzne gierki
pracowników”. Wśród przykładów strategii podejmowanych przez pracowników, W. B. Gould wymienia przede
wszystkim: odmowę dobrowolnej pracy powyżej normy
czasu pracy czy ślepe posłuszeństwo zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym miejscu dodać należy, iż
pomimo faktu, że powyższe zachowania stanowią wyraz
obrony gwarantowanych pracownikom praw, przez Sąd
Apelacyjny Illinois zostały one uznane za nadużycie prawa, usprawiedliwiające decyzję pracodawcy o lokaucie
pracowników (Gould 2013).
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeszcze
jeden istotny fakt. William B. Gould słusznie zauważa bowiem stopniowy rozwój amerykańskiej praktyki orzeczniczej w przedmiocie dopuszczalności lokautu, co doprowadziło do odejścia od modelu wypracowanego w sprawie
American Building Ship (Gould 2013: 198). Wprawdzie,
w obu poddanych analizie precedensach, sądy opowiadały się za legalnością decyzji o lokaucie, tym niemniej uzasadnienia wskazanych orzeczeń wykazują zdecydowane
odmienności. Wystarczy bowiem wskazać, iż w sprawie
American Building Ship przesłanką dla legalności lokautu
było ryzyko znacznej straty ekonomicznej po stronie pracodawcy, co negatywnie rzutowało na gospodarkę całego
kraju. Okoliczność ta jest zatem powiązana z interesem publicznym w postaci ochrony krajowej gospodarki, pobudzania inwestycji czy zabezpieczenia przed kryzysem. Z kolei
w sprawie Central Illinois lokaut stanowi instytucję zabezpieczenia pracodawcy nie tylko przed stratą ekonomiczną,
ale przede wszystkim przed nielojalnym postępowaniem
ze strony pracowników. Wprawdzie brak lojalności ze strony pracowników może wywierać bezpośredni wpływ na
kondycję finansową przedsiębiorstwa, tym niemniej przyjęta przez Sąd Apelacyjny Illinois wykładnia rodzi wyraźne
niebezpieczeństwa praktyczne. Sąd Apelacyjny nie sformułował bowiem precyzyjnych kryteriów pozwalających
na odróżnienie zwykłego korzystania z przysługujących
pracownikom praw od „wewnętrznych gierek”, mających
na celu działanie na szkodę pracodawcy. Granica ta jest
bardzo płynna, co stwarza ryzyko arbitralnych nadużyć po
stronie zarówno pracodawców, jak i orzekających w sprawie organów państwowych (Notestine 2000).
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Instytucja lokautu – uwarunkowania
wynikające z Europejskiej Karty Społecznej
Niniejszą część artykułu należy rozpocząć od uwagi
o charakterze wprowadzającym. Już na wstępie należy
bowiem zauważyć wyraźny prymat Rady Europy, nie zaś,
jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, Unii Europejskiej, w kształtowaniu instytucji lokautu na gruncie
europejskim. Dodatkowo, podkreślenia wymaga fakt, iż na
mocy artykułu 153 ustęp 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, z zakresu kompetencji normotwórczych Unii
Europejskiej wyłączone jest zagadnienie zrzeszania się oraz
prawa do strajku i lokautu. Z tego względu przyjąć należy,
że w świetle prawa pierwotnego Unii Europejskiej, problematyka sporów zbiorowych należy do kompetencji państw
członkowskich.
Powyższe stwierdzenie oznacza zatem, że w ramach
swoich kompetencji Unia Europejska nie może, zamiast
należących do niej państw członkowskich, decydować
o przyjęciu bądź odrzuceniu prawa pracodawców do zainicjowania lokautu. Teza ta nie jest jednak tożsama z faktem,
iż akty prawa unijnego całkowicie przemilczają zagadnienie
praw pracowniczych. Wystarczy wspomnieć o Wspólnotowej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracownika,
przyjętej w 1989 roku w Strasburgu. W punkcie 11 wspomniana Karta deklaruje bowiem zapewnienie i poszanowanie przez członków Unii Europejskiej prawa do prowadzenia
sporów zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Należy zatem
zauważyć, że regulacja ta w swoim dosłownym brzmieniu
przemilcza możliwość wszczęcia lokautu. Równocześnie
jednak posługuje się ona kategorią „prawa do prowadzenia
sporów zbiorowych”, które z całą pewnością nie zawęża się
jedynie do organizacji strajku pracowniczego. Należy zatem
przyjąć, iż na gruncie Wspólnotowej Karty Podstawowych
Praw Socjalnych Pracownika, możliwość przeprowadzenia
lokautu nie została wyłączona (Bruun 2012).
Dokumentem o znaczeniu rudymentarnym na gruncie
prawa Unii Europejskiej jest jednak Karta Praw Podstawowych – uchwalona w Nicei dnia 7 grudnia 2000 roku.
W tym miejscu podkreślić należy, iż wejście w życie Traktatu Lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 roku ostatecznie
przekreśliło kontrowersje dotyczące roli Karty Praw Podstawowych (dalej określanej jako KPP) w systemie źródeł
prawa unijnego. Początkowo, przez wielu przedstawicieli
doktryny uważana jedynie za dokument zaliczany do źródeł prawa miękkiego (ang. soft law), obecnie zyskała moc
równą traktatom, stając się tym samym częścią unijnego
prawa pierwotnego. Spostrzeżenia te mają niebagatelne
znaczenie w kontekście rozpatrywania unormowań doty-
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czących lokautu na gruncie regulacji prawa Unii Europejskiej. Przechodząc zaś do konkretnych postanowień, wskazać należy na artykuł 28 KPP, zgodnie z którym „pracownicy i pracodawcy lub ich odpowiednie organizacje, mają
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwem i praktykami
krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów
zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktów interesów, działań
zbiorowych, w tym strajków, w obronie swych interesów”.
Wprawdzie z cytowanego przepisu nie wynika expressis
verbis ochrona prawa do zainicjowania lokautu, to należy
jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do Wspólnotowej
Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracownika, przepis
ten wyraźnie zastrzega, że jego adresatami są nie tylko pracownicy oraz związki zawodowe, lecz również pracodawcy
i ich organizacje.
Jak wykazano na wstępie niniejszego artykułu, pracodawcy nie mogą być podmiotem prawa do strajku, gdyż
prawo do strajku przysługuje jedynie osobom świadczącym
pracę. Konsekwentnie zatem, pracodawcom i ich organizacjom należy zagwarantować inną formę obrony własnych
interesów podczas sporu zbiorowego, która również powinna być objęta ochroną na mocy Karty Praw Podstawowych.
Jedną z takich form może być właśnie lokaut (Harvey, Kenner 2003).
Fundamentalne znaczenie dla analizy zakresu dopuszczalności instytucji lokautu mają uregulowania artykułu 6
paragraf 4 Europejskiej Karty Społecznej, której zrewidowana wersja (dalej: ZEKS) została uchwalona w Strasburgu dnia 3 maja 1996 roku, pod auspicjami Rady Europy.
Zgodnie ze wspomnianym przepisem państwa, w celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do rokowań
zbiorowych, powinny uznać prawo pracowników oraz pracodawców do zbiorowego działania w przypadku konfliktów interesów. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku
artykułu 28 KPP zauważyć należy, iż podmiotem prawa do
zbiorowego działania w przypadku konfliktów interesów
są zarówno pracownicy, jak również pracodawcy. Należy
wprawdzie zgodzić się ze stanowiskiem części przedstawicieli doktryny, że analizowany przepis w swoim literalnym
brzmieniu nie odwołuje się do instytucji lokautu bądź też
innej formy ochrony interesów pracodawcy. W przeciwnym
razie należałoby bowiem uznać, iż deklaracja o ochronie
interesów pracodawcy w przypadku sporu zbiorowego jest
jedynie iluzorycznym zapisem.
Jednak już w tym miejscu artykułu należy zasygnalizować, iż zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Komitetu
Praw Społecznych (dalej określanego jako EKPS), lokaut
został uznany za jedną z podstawowych form ochrony interesów pracodawcy podczas sporu zbiorowego. Wątek

ten będzie przedmiotem analizy w dalszej części artykułu. W tym miejscu wyjaśnić należy jedynie, że Komitet nie
wymaga od państw należących do Rady Europy przyznania
pracodawcom prawa do inicjowania lokautu, ani też uregulowania tej instytucji w drodze ustawowej. Natomiast za
naruszenie standardów Komitet uznaje sytuację, w której
przepisy prawa danego państwa traktowałyby lokaut jako
delikt i zezwalały na nałożenie sankcji karnych na pracodawców (Seroka 2008).
W tym miejscu należy zaakcentować fakt, iż stanowisko Europejskiego Komitetu Praw Społecznych do kwestii
lokautu podlegało złożonej ewolucji. W I Konkluzjach EKPS,
sformułowanych w latach 1969-1970, Komitet przyznał,
że artykuł 6 paragraf 4 znajduje zastosowanie zarówno
do strajków, jak i lokautów, pomimo iż te ostatnie nie zostały expressis verbis wyszczególnione w treści przepisu.
Wystarczającym uzasadnieniem dla tego rodzaju wykładni jest stwierdzenie, że lokaut stanowi jedyny skuteczny
mechanizm ochrony interesów pracodawców w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego. Interpretacja ta została
potwierdzona w 1971 roku, kiedy to analizując włoskie
przepisy prawa pracy, kwalifikujące lokaut jako delikt prawa cywilnego, Komitet uznał te regulacje jako niezgodne
z postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej. Niezgodna z brzmieniem Karty jest również praktyka polegająca na
tym, że przepisy krajowe zmuszają pracodawcę do wypłaty
odszkodowania w razie zorganizowania lokautu (Konkluzje
I, 39; Pennings 2008).
Sformułowanie precyzyjnych kryteriów dopuszczalności lokautu nastąpiło w 1977 roku na gruncie analizy francuskiego prawodawstwa. W tamtym okresie francuskie prawo
pracy kwalifikowało lokaut jako naruszenie umowy o pracę,
chyba że został on zastosowany w wyniku zaistnienia siły
wyższej bądź też jako odpowiedź na nielegalny strajk pracowniczy. Nie do końca przekonany argumentami strony
francuskiej, Europejski Komitet Praw Społecznych zażądał
dodatkowych informacji, które otrzymał dwa lata później.
W porównaniu do poprzedniego raportu strony francuskiej
dopuszczono jeszcze przypadek lokautu (Konkluzje V, 50).
Chodziło mianowicie o konieczność zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdaniem Komitetu wprowadzenie powyższych ograniczeń stanowiło naruszenie artykułu 6 paragraf 4 ZEKS. W tym samym raporcie, Komitet
stanowczo skrytykował prawo włoskie, które zapewniając
pełną ochronę prawa do strajku, równocześnie przewidywało sankcje o charakterze cywilnym za korzystanie z prawa do lokautu. Te same spostrzeżenia zostały przez Komitet
powtórzone w Raporcie końcowym nr VI z 1981 roku, gdyż
w tamtym okresie, ustawodawstwa większości państw dopuszczały lokaut jedynie w odpowiedzi na nielegalny strajk
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pracowniczy (Konkluzje VI, 43). Działalność orzeczniczą Trybunału przełomu lat 70. i 80. XX wieku charakteryzowała
wówczas odwrotna tendencja, zgodnie z którą prawo do
organizacji lokautu postrzegane było jako reguła, która nie
akceptowała wyjątków bądź dopuszczała je jedynie w minimalnym zakresie.
Kamieniem milowym dla pojmowania instytucji lokautu na kanwie Europejskiej Karty Społecznej był rok 1984.
Zgodnie z twierdzeniem Fransa Penningsa, był to moment,
w którym odwróciła się karta, a wizja nieograniczonego
prawa do lokautu została zastąpiona wprowadzeniem restrykcji (Pennings 2008: 486). Koncepcja ta sprowadza się
do konkluzji, że kompetentne organy państwowe mogą
wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z prawa do organizacji lokautu, z zastrzeżeniem, iż ani ustawy, ani decyzje organów władzy sądowniczej nie doprowadzą do zanegowania istnienia analizowanego prawa. W tym okresie Komitet
zaakcentował fakt istnienia fundamentalnej różnicy pomiędzy prawem do strajku i lokautu. Należy bowiem przyjąć, że
władze państwowe nie są zobligowane do regulacji lokautu na poziomie ustawowym, a sądy państw członkowskich
mogą nałożyć na korzystających z tego prawa określone
ograniczenia. W 1986 roku, na kanwie francuskiego przypadku, Komitet sprecyzował ponadto, iż lokaut może być
uzasadniony wiodącą pozycją pracodawcy bądź reakcją na
nadużycie prawa do strajku ze strony pracowników. Część
doktryny słusznie zwraca uwagę, że pojęcie nadużycia prawa na gruncie Europejskiej Karty Społecznej nie musi być
tożsame z rozumieniem tego terminu w ustawodawstwie
poszczególnych państw Rady Europy. Raport końcowy numer XV-I, w odniesieniu do prawa niemieckiego, potwierdził, utrwalone w praktyce orzeczniczej Komitetu, prawo
do organizacji lokautu defensywnego. Interesującym wydaje się jednak, że w swoim raporcie Komitet całkowicie
pominął fakt, iż niemieckie prawo pracy dopuszcza również
lokaut o charakterze ofensywnym. Dodatkowo, stwierdzić
należy, iż stanowisko Komitetu dotyczące zagadnienia lokautu ofensywnego nie jest jednolite (Pennings 2008).
Równocześnie, w ósmym cyklu nadzorczym, Komitet
sprecyzował zasady dotyczące generalnego prawa do zastosowania instytucji lokautu. Przede wszystkim, EKPS wyraźnie podkreślił, że z mocy artykułu 6 paragraf 4 istnieje
gwarantowane, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom,
prawo do akcji zbiorowych, w sytuacji narastającego konfliktu interesów (Konkluzje VIII; Council of Europe 2002).
W związku z tym, zdaniem Komitetu, nie istnieje jakakolwiek przeszkoda dla wprowadzenia legislacji, która przyznawałaby pracodawcom prawo do ogłoszenia lokautu,
podobnie jak dla uchwalenia ustawy gwarantującej pracownikom prawo do strajku. Równocześnie należy jednak
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zaznaczyć, że ani ustawy krajowe, ani praktyka orzecznicza
nie stanowią czynnika wpływającego na istnienie prawa do
podejmowania akcji zbiorowych, przewidzianego w Karcie.
Wartym uwagi jest jednak fakt, iż zarówno Europejska
Karta Społeczna, jak również praktyka orzecznicza Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, nie wprowadzają
wymogu istnienia pełnej równości pomiędzy gwarancją
prawa do strajku, które Karta wymienia w sposób bezpośredni oraz które uważa się za fundamentalne prawo pracowników w konstytucjach kilkunastu państw Rady Europy
a prawem do zainicjowania lokautu. Konsekwentnie przyjmuje się zatem, iż brak uregulowania instytucji lokautu na
poziomie ustawowym nie stanowi naruszenia postanowień
Europejskiej Karty Społecznej. Posługując się argumentum
a maiori ad minus, należy także przyjąć, iż kompetentne
organy sądownicze państw Rady Europy uprawnione są do
wprowadzenia ograniczeń prawa do organizowania lokautu, w szczególności jeżeli prowadzi to do nadużycia prawa
podmiotowego bądź też w sytuacji, gdy zainicjowanie lokautu nie znajduje uzasadnienia w zaistnieniu siły wyższej
(ang. force majeure) lub też dezorganizacji przedsiębiorstwa spowodowanej akcją zbiorową pracowników (Council
of Europe 2002).
Powyższe konkluzje Komitetu mogą budzić wątpliwość natury formalnej. Wiąże się ona z faktem, iż zgodnie
z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 roku, niezbędnym wymogiem formalnym dla wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z poszczególnych praw
i wolności jest wprowadzenie ich w formie ustawy, a więc
aktu normatywnego o najwyższej, po Konstytucji, mocy
prawnej w hierarchii źródeł powszechnie obowiązującego
prawa. Wprawdzie w polskim porządku prawnym lokaut nie
jest uważany za podlegające ochronie prawo pracodawcy,
tym niemniej dyspozycja artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji,
znajduje zastosowanie do praw człowieka wszystkich kategorii. Gdyby zatem przyznać, że poprzez oddziaływanie
Europejskiej Karty Społecznej w pewnych określonych sytuacjach, pracodawcy powinni mieć zagwarantowane prawo
do lokautu, wówczas ograniczenia wspomnianego prawa
mogłyby zostać nałożone jedynie w drodze ustawy.
W świetle powyższej analizy przede wszystkim zauważyć należy, iż ewolucja postrzegania prawa do lokautu na
gruncie europejskiej tradycji prawnej przebiega w zupełnie odwrotny sposób niż miało to miejsce w amerykańskim
systemie prawnym. Podczas, gdy w Stanach Zjednoczonych
linia orzecznicza cechuje się stopniowym poszerzaniem dopuszczalnego zakresu korzystania z prawa do lokautu, odchodząc od początkowej niechęci względem analizowanej
instytucji zauważalnej przed rokiem 1965, kiedy to wydane
zostało wielokrotnie przywoływane już orzeczenie w spra-
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wie American Ship Building Company. Z kolei na gruncie
standardu wykreowanego przez Radę Europy (z minimalnym udziałem Unii Europejskiej), obserwujemy dokładnie
odwrotny proces – uznanie prawa do lokautu pociągnęło
za sobą znaczący rozkwit tej instytucji, a ochrona gwarantowana jej, poprzez orzecznictwo Komitetu lat 70., była
porównywalna do ochrony prawa do strajku. Dopiero lata
80. XX wieku doprowadziły do stopniowego zmniejszenia
znaczenia instytucji lokautu poprzez zaakcentowanie roli
praw pracowniczych, w szczególności prawa do strajku. Najciekawszym wydaje się jednak wniosek, iż pełna akceptacja
prawa do lokautu, zarówno w amerykańskim, jak również
europejskim systemie prawnym nastąpiła w bardzo zbliżonym czasie. Pierwszy Raport Końcowy EKPS został bowiem
wydany zaledwie 4 lata później niż orzeczenie w sprawie
American Ship Building. Końcówkę lat 60. XX wieku należy zatem uznać za okres świetności instytucji lokautu, do
której Europejczycy podeszli od razu z dużym zaufaniem,
Amerykanie zaś początkowo z chłodną rezerwą. Prawdopodobną wydaje się jednak teza o możliwym wzroście roli instytucji lokautu na gruncie standardu Rady Europy, do czego w dużym stopniu może przyczynić się Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności zaś omawiany
wcześniej artykuł 28 KPP. Mimo, że przez wielu przedstawicieli doktryny lokaut bywa nazywany reliktem przeszłości,
nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa ona we współczesnych stosunkach gospodarczych (Pennings 2008). Szacuje
się, iż w latach 1873-1904 liczba organizowanych lokautów
wynosiła prawie 500 000. Należy przy tym podzielić stanowisko F. Penningsa, iż w dużej mierze, ze względu na rodzaj
procedur konsultacyjnych, lata 50. XX wieku przyniosły nagły spadek popularności instytucji lokautu. Wskazany autor upatruje przyczyny tego stanu rzeczy przede wszystkim
w przypadającym na tamten okres rozwoju mechanizmów
konsultacji związkowych z przedstawicielami pracodawców,
które przyczyniły się do zmniejszenia liczby sporów zbiorowych. Dodatkowo, pracodawcy zostali wyposażeni w inne,
niż prawo lokautu, metody ochrony własnych interesów,
związanych z procesem zatrudnienia (Pennings 2008).
Z drugiej strony nie należy zapominać, iż XX wiek
przyniósł ze sobą istotną zmianę w postaci depenalizacji
strajku. Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć
minionego stulecia był fakt, że z przestępstwa – strajk stał
się jednym z podstawowych praw pracowniczych. Należy
zatem zgodzić się z B. Edelmanem, że końcówka XX stulecia zaowocowała kontraktualizacją prawa do strajku (fr.
la contractualization de la greve), gdyż przepisy z zakresu
prawa cywilnego znajdują zastosowanie także w przypadku sporów zbiorowych (Edelman 1978). Należy zgodzić się
również z większością przedstawicieli doktryny, którzy uwa-

żają, iż naturalnym jest, że zorganizowany przez pracowników strajk może prowadzić do zakończenia stosunku pracy
(Pic 1985). Pracodawca ma bowiem możliwość zatrudnienia tzw. łamistrajków (ang. strike breakers), a następnie
odmówić przywrócenia do pracy inicjatorów strajku, podczas gdy najbardziej posłusznych pracowników zatrudniać
na podstawie mniej korzystnych dla nich umów o pracę.
W tym kontekście instytucja lokautu mogła zostać uznana za przestarzałą, tym niemniej należy podzielić pogląd
Penningsa, że unormowania Europejskiej Karty Społecznej
nadały analizowanej instytucji nowe życie (Pennings 2008).
Interesującym wydaje się fakt, że spośród dokumentów o randze międzynarodowej, to właśnie Europejska Karta Społeczna w najpełniejszym wymiarze zapewnia ochronę
prawa pracodawców do zainicjowania lokautu. Wskazując
przykładowo na artykuł 8 ustep 1 litera d Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych,
podkreślić należy, że przepis ten, w swoim dosłownym
brzmieniu, chroni prawo do strajku, pod warunkiem, iż jest
ono wykonywane w zgodzie z przepisami danego państwa.
Przywołując stanowisko B. Israela, stwierdzić należy, że
niewymienienie lokautu na gruncie wspomnianej regulacji
było zabiegiem celowym (Isreal 1994: 14). Pracodawca posiada bowiem inne środki (np. zwolnienia bądź zamknięcie
przedsiębiorstwa), którymi może skutecznie wywrzeć presję na pracownikach w razie zaistnienia sporu zbiorowego.
Konsekwentnie, prawo lokautu zaburzyłoby niezbędną,
z punktu widzenia ekonomii, równowagę pomiędzy pracą
a kapitałem (Pennings 2008).
Warto również przywołać unormowania zawarte
w Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy
(ang. International Labour Organization). W dużej mierze
jest ona poświęcona zagadnieniu wolności tworzenia i przynależności do związków zawodowych. Wprawdzie w literalnym brzmieniu Konwencji nie jest wysłowione prawo
do strajku, tym niemniej, zgodnie z wytycznymi Komitetu
do Spraw Wolności Zgromadzeń (ang. Freedom of Association Committee – FAC), przyjmuje się, że prawo to również
podlega ochronie na mocy Konwencji. Spostrzeżenie to nie
rozciąga się jednak na ochronę względem prawa do lokautu. Zgodnie ze stanowiskiem przeważającej części doktryny,
prawo lokautu nie wpisuje się w standard chroniony Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, gdyż prawo to
przysługiwałoby jedynie organizacjom pracodawców. Wykładnia ta została potwierdzona przez Komitet do Spraw
zastosowania standardów (ang. Committee on Application
of Standards), który stwierdził, iż prawo do strajku, lecz nie
do lokautu, powinno być uznane za nieodłączny element
wolności związkowej. Warto jednak dodać, że w 1998 roku,
delegacja pracodawców na forum Międzynarodowej Orga73
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nizacji Pracy uznała prawo do lokautu za integralną część
międzynarodowego prawa zwyczajowego (Pennings 2008).
Wielu przedstawicieli doktryny, a wśród nich także
Pennings, nie jest przekonanych co do zgodności prawa
do organizacji lokautu ze standardami wypracowanymi
w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Komitet
do Spraw Wolności Zgromadzeń w swojej praktyce orzeczniczej podkreślał bowiem konieczność zagwarantowania
prawa do pracy niestrajkujących pracowników (Pennings
2008). Praktycznym przykładem ochrony powyższego prawa były decyzje o uznaniu legislacji, która zmuszała pracodawcę do zamknięcia przedsiębiorstwa podczas strajku, za niezgodną z Konwencją. Nie należy zapominać, iż
istota lokautu sprowadza się do zawieszenia wzajemnych
zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, a jedna z jej
najczęstszych odmian polega na zamknięciu przedsiębiorstwa. W takim przypadku konsekwencje działań pracodawcy mogą być wymierzone nie tylko w pracowników biorących aktywny udział w strajku, ale również w pracowników
niestrajkujących. Każdorazowa decyzja o lokaucie będzie
wymagała więc dokładnego wyważenia ekonomicznych
interesów pracodawcy (i powiązanych z nimi argumentów
na rzecz rozwoju gospodarki narodowej) z prawami przysługującymi pracownikom (przede wszystkim tym, którzy
nie brali udziału w danym strajku). Praktyka ta kształtuje
się różnie w zależności od danego kraju. Tytułem przykładu
można wspomnieć, iż we Francji pracodawca ma prawo zamknąć przedsiębiorstwo – całkowicie lub częściowo – także
w przypadku strajku. Natomiast w Belgii możliwość zawieszenia obowiązków i uprawnień wynikać może z przesłanek
rodzących odpowiedzialność dyscyplinarną. Tej ostatniej
praktyki nie należy jednak utożsamiać z lokautem (Pennings 2008). W tym miejscu należy jednak wskazać, iż pogląd
przedstawiony przez Komitet do Spraw Wolności Zgromadzeń jest jednym z najpoważniejszych argumentów wysuwanych przeciwko prawu do lokautu. Przykładowo J. Ray
prezentuje pogląd, iż jednostki bezpośrednio nie zaangażowane w spór zbiorowy nie powinny ponosić ujemnych konsekwencji w postaci zawieszenia stosunku pracy (Ray 1985).
Kolejnym argumentem przemawiającym za ograniczeniem
prawa do lokautu jest teoria o równości broni, wywodząca się z niemieckiej doktryny prawa pracy. Podstawowym
założeniem wspomnianej doktryny jest założenie o neutralności państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi
pomiędzy pracą a kapitałem. Konsekwentnie zatem należy
uznać, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy
rekompensują słabszą ekonomicznie pozycję pracowników
(Pennings 2008). Z kolei argumentem przemawiającym na
rzecz dopuszczenia prawa lokautu (chociaż w ograniczonym
zakresie) jest, jak zaznaczano już kilkakrotnie w toku niniej74

szego artykułu, interes ekonomiczny pracodawcy. Z tego
względu część przedstawicieli doktryny postuluje za możliwością zainicjowania lokautu w sytuacji, gdy strajk pracowniczy zagrażałby dalszemu istnieniu przedsiębiorstwa.

Czy lokaut w Polsce jest możliwy?
Analiza krajowych uwarunkowań
Wypływające z poprzednich części artykułu wnioski
należy odnieść do polskich uwarunkowań z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych. Jak wskazano na wstępie
niniejszego artykułu, polska u.s.z. nie zawiera unormowań,
które wprost odnosiłyby się do instytucji lokautu. Ostatnia
część niniejszego artykułu ma jednak na celu udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy w świetle doświadczeń europejskich i amerykańskich do polskiego porządku prawnego
powinna zostać wprowadzona instytucja lokautu.
Przede wszystkim podkreślić należy, że jak zaznaczono już w poprzednich fragmentach niniejszego artykułu,
zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Komitetu Praw
Społecznych, brak regulacji mechanizmu lokautu w drodze
ustawowej nie stanowi naruszenia Europejskiej Karty Społecznej. Naruszenie takie stanowi kwalifikacja tej instytucji
jako deliktu o charakterze cywilnoprawnym. Na tym tle zarysowuje się pytanie o dopuszczalność lokautu na gruncie
polskiego porządku prawnego. Część doktryny uważa, że
skoro w polskim prawie pracy instytucja ta nie została wyraźnie uregulowana, pracodawcom nie przysługuje uprawnienie do lokautu. Prezentowany jest również pogląd, że
brak regulacji prawnej oznacza nieograniczoną swobodę
pracodawcy w ogłoszeniu lokautu. Jednym ze zwolenników tego ostatniego stanowiska jest B. Cudowski (Cudowski 2009). Zdaniem cytowanego autora, zgodnie z postulatem równości stron sporu zbiorowego, lokaut powinien
zostać uznany za odpowiedź pracodawców na strajk pracowniczy (Cudowski 2009). Interesującym wydaje się przy
tym fakt, iż powtarzany zarówno w doktrynie polskiej, jak
i niemieckiej, argument o równości broni, może prowadzić
do dwóch skrajnie odmiennych interpretacji. Dzieje się tak
z uwagi na fakt, że w doktrynie niemieckiej równość broni
stron sporu zbiorowego określana jest poprzez równowagę
pomiędzy pracą a kapitałem, co prowadzi do zawężenia
zakresu uprawnień pracodawcy. Tego typu relatywizacja
nie występuje natomiast w polskiej doktrynie prawa pracy.
Należy zgodzić się z J. Witkowskim, iż koncepcja równości broni stanowić będzie kluczowy argument w dyskusji
o możliwości wprowadzenia lokautu do polskiego ustawodawstwa. Refleksy analizowanej doktryny dostrzegalne są również na gruncie Karty Praw Podstawowych Unii
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Europejskiej, która, podobnie jak większość dokumentów
prawa międzynarodowego, nie odwołuje się wprost do instytucji lokautu (Witkowski 2014). Tym niemniej, podobnie
jak Europejska Karta Społeczna, dokument ten stanowi, iż
z przewidzianych w nim praw mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zatem już literalna interpretacja
artykułu 28 KPP przemawia za przyznaniem instytucji lokautu ochrony prawnej.
Z całą stanowczością stwierdzić należy, że obecnie dostrzegalne w Europie tendencje przemawiają za uznaniem
prawa lokautu, chociażby w ograniczonym zakresie. Mimo,
że praktyka orzecznicza Europejskiego Komitetu Praw
Społecznych nie wymaga regulacji wspomnianej materii
w drodze ustawowej, należy mieć na uwadze, iż brak unormowania instytucji lokautu w polskim porządku prawnym
tworzy stan niepewności prawnej. Ujednoliceniu rozwiązań dotyczących instytucji lokautu nie sprzyjają także widoczne w doktrynie rozbieżności. Mimo, że zdaniem sporej
części doktryny, między innymi Witkowskiego przyjąć należy, że brak wyraźnych uregulowań dotyczących instytucji
lokautu nie stanowi przeszkody dla ratyfikacji artykułu 6
paragraf 4 EKS. W polskiej świadomości powszechne jest
jednak przekonanie, że brak wysłowienia prawa lokautu
w przepisach ustawy wyklucza istnienie tego prawa w krajowym porządku prawnym. Precyzyjna regulacja instytucji
lokautu niewątpliwie przyczyniłaby się do usunięcia wspomnianych wątpliwości.

Podsumowanie
Reasumując należy uznać, iż zarówno w Europie, jak
i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost znaczenia instytucji lokautu, który z całą pewnością nie pozostanie bez wpływu także na polskie ustawodawstwo. Należy
jednak pamiętać, aby mechanizm lokautu nie pozostawał
w konflikcie z innymi prawami, w szczególności tymi, które
przysługują pracownikom. Taki stan rzeczy nie wydaje się
prawdopodobny na gruncie orzecznictwa Europejskiego
Komitetu Praw Społecznych. Wskazane niebezpieczeństwo
wydaje się jednak znacznie bardziej realne na gruncie amerykańskiego porządku prawnego.
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Wizerunek pracodawcy
i pracownika w Internecie – aspekty prawne
zamieszczania informacji na forach i portalach
społecznościowych
The image of the employer and the employee on the Internet
– the legal aspects of publishing information
on forums and social networking sites

76

Współczesny pracodawca, a także pracownik, sięga po nowe
metody poszukiwania informacji o danej osobie czy firmie, jedną
z nich są zasoby Internetu. Pierwsza część artykułu obrazuje jak
ważnym narzędziem w dobie współczesnej okazuje się być Internet.
Dzięki niemu, możliwym staje się kreowanie wizerunku pracodawcy
w sposób dla niego najkorzystniejszy. Zabiegi takie podlegają zarówno ograniczeniom etycznym, jak i prawnym, a zwłaszcza ochronie
przed czynami nieuczciwej konkurencji. W kolejnej części zostaje
poddany analizie artykuł 100 § 1 i 2 Kodeksu pracy, stanowiący
o podstawowych obowiązkach pracownika. Wraz z rosnącą popularnością portali społecznościowych, osoby prywatne coraz chętniej
dzielą się informacjami ze swojego życia. Niejednokrotnie zachowanie pracownika w czasie wolnym znacząco odbiega od wizerunku
firmy, o który winien on dbać.

The modern employer and employee are reaching for new
ways to search for information about a particular person or company. One of them are Internet resources. The first part of the article
illustrates how an important tool in today turns out to be the Internet. With it, it becomes possible to create the image of an employer
in a manner most favorable to him. Such treatments are limited by
both ethical and legal limitations, especially the protection against
unfair competition. The next part of the article is analysis of the
Article 100 § 1 and 2 of the Labour Code, which is constitutes the
employee’s fundamental responsibilities. With the growing popularity of social networking sites, individuals are increasingly willing to
share information about their private life. Often, the behavior of the
employee in his free time, is significantly different from the image of
the company, for which he must take care of.

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik, konkurencja, Kodeks
pracy.

Keywords: employer, employee, competition, labour code.

Wstęp

Pracodawca w sieci

Współczesny pracodawca, a także niejeden pracownik, sięga po nowe metody poszukiwania informacji
o danej osobie czy firmie.
Rosnącą popularnością cieszy się przeszukiwanie
w tym celu zasobów Internetu. Osoby prywatne, będące pracownikami danych przedsiębiorstw, coraz chętniej dzielą się informacjami ze swojego życia, przemyśleniami lub opisami na temat ich firmy czy przełożonych.
Podobne sytuacje, choć tak często spotykane i według niektórych niezasługujące na większą uwagę, niejednokrotnie mają swój finał na sali sądowej.

Najczęściej spotykanymi formami promocji pracodawcy poprzez Internet są: firmowe strony internetowe, płatne
reklamy zamieszczane na innych stronach i w wyszukiwarkach przekierowujące przeglądającego do strony firmowej
oraz własne fanpage’e na portalach społecznościowych.
Jako formę promocji wykorzystuje się także wpisy na forach, blogach oraz portalach, odpowiednio moderowane
przez osoby, którym powierzono budowanie pozytywnego
wizerunku danego przedsiębiorstwa. Problem pojawia się
w momencie, gdy obecny lub były pracownik, klient bądź
kontrahent świadomie bądź nie, godzi w wizerunek jaki jest
kreowany przez daną firmę. Jak ważne są wszelkie infor-
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macje dotyczące pracodawcy, które możemy znaleźć w Internecie bogato obrazuje badanie przeprowadzone przez
polski portal pracy Praca.pl. W okresie od 17 do 31 stycznia
2012 roku wspomniany portal poddał ankiecie grupę 1 045
swoich użytkowników (http://praca.wp.pl 2012). Pytanie
ankietowe brzmiało: „Czy sprawdzasz opinie o potencjalnym pracodawcy w Internecie?”. Dużo, ponieważ aż 37%
ankietowanych wskazało, że: „Tak, zawsze przed pójściem
na rozmowę kwalifikacyjną”. Niewiele mniej, bo aż 33% badanych przeszukuje zasoby Internetu w celu zdobycia informacji na temat rzetelności, płacy oraz warunków panujących u danego pracodawcy jeszcze przed wysłaniem swojej
aplikacji na jego ofertę pracy. 16% badanych przyznało, że
sprawdza, „ale dopiero kiedy dostanę ofertę pracy”. Jedynie 14% respondentów stwierdziło, że jeszcze nigdy nie
używało Internetu jako narzędzia pozyskiwania informacji
o potencjalnym pracodawcy. Z przytoczonych danych wynika, że 70% poszukujących pracy, próbuje znaleźć informacje
o swoim potencjalnym pracodawcy. Liczby te wskazują jak
ogromny wpływ nie tylko na rekrutację kadry, ale także na
ogólny wizerunek firmy oraz potencjalne kontrakty biznesowe ma wizerunek wyłaniający się z Internetu.
W przypadku zamieszczenia na forum, stronie lub portalu społecznościowym nieprawdziwej lub wprowadzającej
w błąd informacji na temat danej firmy w celu osiągnięcia
własnej korzyści lub przysporzenia szkody innej osobie (np.
utrata ważnego klienta) mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji. Informacje takie mogą dotyczyć zarówno osób kierujących przedsiębiorstwem, jego usług, wytwarzanych towarów bądź sytuacji gospodarczej i prawnej.
Ponadto znamiona czynu nieuczciwej konkurencji wyczerpuje podawanie nienależących do danych osób lub nieścisłych tytułów naukowych oraz odznaczeń, nieprawdziwych
kwalifikacji pracowników, nieprawdziwych atestów oraz nierzetelnie przeprowadzonych wyników badań (http://www.
networkmagazyn.pl 2012). Przykładem takiego zachowania,
przysparzającego korzyści własnej, może być zamieszczenie przez pracodawcę w sieci informacji nieprawdziwej nt.
przymiotu danego wyrobu, potwierdzonej rzekomymi badaniami naukowymi, gdy w rzeczywistości przymiot taki nie
istnieje, bądź nie został naukowo potwierdzony.

Pracownik w sieci
Sytuacja pracownika w stosunku do zamieszczania w Internecie informacji zarówno dotyczących pracodawcy, jak
i swojej osoby podlega wielu ograniczeniom. Odpowiedzialności pracowniczej na podstawie Kodeksu pracy (dalej k.p.)
podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy

o pracę (Kodeks pracy z 1974 roku ze zm.). Szczególne zadania w tej kwestii stawia przed pracownikiem Kodeks pracy. Artykuł 100 k.p. stwierdza, w § 1, że: „Pracownik jest
obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy,
jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę”.
W stosunku do niniejszego paragrafu na pierwszym
planie dostrzegamy obowiązek pracownika, dotyczący
wykonywania powierzonych obowiązków służbowych sumiennie, z zachowaniem należytej staranności. Użyte w niniejszym sformułowaniu kodeksowym pojęcia „sumiennie”
i „starannie”, są terminami niejednoznacznymi. Przyjmuje
się jednak, że oznaczają one wykonywanie przez pracownika powierzonych zadań, nie tylko zgodnie z obowiązkiem
prawnym, ale także zgodnie z określonym stanem wiedzy
i doświadczeniem (Klucz 2009). Pracownik powinien swoją
pracę wykonywać w taki sposób, aby jej cel został osiągnięty
(Romer 2008). Pojawia się tu zatem element subiektywny
(sumienność) jak i obiektywny (staranność), który może zostać sprawdzony przez osoby trzecie (Salwa 2006). Ponadto
obowiązki pracownika winny zostać ujęte w katalog podstawowych obowiązków pracowniczych, na który składają się
wszelkie czynności dążące do realizacji określonego przez
pracodawcę celu. Wypowiedzi na forach, aktywność na portalu społecznościowym czy blogu, będące prywatną sprawą
pracownika, dokonywane w godzinach pracy, w sytuacji, gdy
pracownik winien realizować swoje obowiązki służbowe,
mogą stać się przesłanką potwierdzającą łamanie przez niego obowiązków wynikających z prawa pracy, bowiem żadna z tych czynności nie jest nastawiona na osiągnięcie celu
gospodarczego założonego przez pracodawcę (Salwa 2006).
W takim przypadku dochodzi do niestarannego i niesumiennego wykonywania powierzonych obowiązków. Czas pracy
winien być w pełni poświęcany na pracę zawodową, a nie na
cele społeczne, osobiste i inne, nie związane z pracą zawodową (Salwa 2006), co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego
z 5 października 1971 roku II PR 202/71 (Iwulski 2009). Gdy
się tak nie dzieje, pracownik nie wywiązuje się z obowiązku
przestrzegania ustalonego czasu pracy. Daty oraz godziny
poszczególnych wpisów mogą stać się dowodem w przypadku nagany bądź kary pieniężnej, ponieważ pracownik podlega zarówno odpowiedzialności porządkowej, jak i majątkowej (Klucz 2009). W szczególnym wypadku może dojść do
rozwiązania umowy zgodnie z artykułem 52 § 1 punkt 1 k.p.,
stanowiącym o ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych jego obowiązków. W takim przypadku obowiązek udowodnienia naruszenia obowiązków pracowniczych
spoczywa na pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia
6 lutego 1980 roku I PRN 149/79 (Iwulski 2009).
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Zgodnie z artykułem 100 § 2 k.p. „pracownik jest obowiązany w szczególności:
1. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
3. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także 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 tajemnicy określonej w odrębnych
przepisach;
6. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia
społecznego”.
Skupiając się na punkcie czwartym przytoczonego paragrafu zauważamy, że pracownik winien dbać o dobro zakładu, w którym jest zatrudniony. Obowiązek pracowniczy
zawarty w tymże przepisie został ujęty w sposób szeroki
(Salwa 2006). Na pierwszy plan wysuwa się tu poszanowanie przez pracownika powierzonych mu przez pracodawcę
urządzeń i materiałów, które powinny być zabezpieczane
przez uszkodzeniem bądź zniszczeniem (Salwa 2006). Nie
są to jednak jedyne dobra pracodawcy, o które winien dbać
pracownik. Obecnie szczególne znaczenie ma także dobro
interesów oraz wizerunku pracodawcy. W celu zabezpieczenia przestrzegania przez pracownika obowiązku zawartego
w artykule 100 § 2 punkt 4 k.p., a dotyczącego właśnie wizerunku pracodawcy, może on skorzystać z kontroli działań
pracownika (Salwa 2006). Uzyskanie informacji o pracowniku może dokonać się przy użyciu zasobów Internetu. Pracodawca legalnie zdobywając dostęp, może przeszukiwać
informacje zawarte na portalach społecznościowych (np.
facebook, myspace, twitter, nasza-klasa) (Lasek 2012). Wiedza tak zdobyta pozwala nie tylko poznać pracownika, ale
także pokazuje w jaki sposób dana osoba zachowuje się po
godzinach pracy. Informacje te, w skrajnych przypadkach,
mogą stać się przyczyną wypowiedzenia. Zgodnie z artykułem 100 § 2 punkt 4 k.p. pracodawca ma prawo wymagać dbania o dobro zakładu pracy. Zdjęcia dokumentujące
uczestnictwo pracownika np. w libacjach alkoholowych,
czy też w kompromitujących sytuacjach, mogą przysporzyć
firmie realnych szkód, wpływają bowiem na dobre imię
przedsiębiorcy. Dzieje się to zwłaszcza w przypadku zajmowania przez danego pracownika kierowniczego stanowiska,
pozycji wymagającej szczególnej odpowiedzialności. Wyrok
Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2000 roku I PKN 1/00 potwierdza, że utrata zaufania pracodawcy wobec pracownika
zajmującego kierownicze stanowisko może stać się przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę (Iwulski 2009). Pracow78

nik zatrudniony w firmie, której kreowany wizerunek rażąco
odbiega od jego zachowania, staje się złą wizytówką firmy.
Potencjalny kontrahent celowo lub przypadkiem natrafiając na takie zdjęcia lub informacje, może zrezygnować ze
współpracy z danym przedsiębiorstwem, patrząc na nie poprzez pryzmat zachowań pracownika. Pracodawca zatem
ma prawo zwolnić osobę, która naraża na szwank dobre
imię firmy. Innym przykładem naruszającym wizerunek pracodawcy może być przynależność pracowników do określonych grup tematycznych, tworzonych w ramach portali i for
dyskusyjnych. Pracownik należący do grup wzbudzających
kontrowersje czy szerzących np. rasizm, również winien
pamiętać, że jego aktywność internetowa może budować
bądź burzyć wizerunek firmy, w której on pracuje. Ponadto
wulgaryzmy, a także błędy ortograficzne w zamieszczanych
postach np. na facebooku czy twitterze (zwłaszcza przy wypełnionym obszarze dotyczącym pracy) mogą negatywnie
wpływać na postrzeganie firmy w oczach innych.
Pracodawca ma możliwość ochrony swoich interesów,
poprzez wprowadzenie do regulaminów pracy, kodeksów
etyki firmowej, a nawet umowy o pracę, wzmianki o nieumieszczaniu na portalach społecznościowych takich informacji o pracodawcy, które mogłyby narazić go na szkodę
bądź wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy. Przykładem
takiej polityki może być stacja telewizyjna TVN, która zaleciła swoim pracownikom rozważne wypowiadanie się na forach i portalach społecznościowych. W przeprowadzonych
przez firmę Homo Homini w 2012 roku badaniach ankietowych, prawie 60% respondentów stwierdziło, że w ich
firmach nie ma wytycznych odnośnie aktywności na portalach społecznościowych, forach czy blogach (Miller 2012).
Artykuł 100 § 2 punkt 4 k.p. nakłada ponadto na pracownika obowiązek dbania o mienie pracodawcy oraz
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przykładem naruszenia powyższego obowiązku mógłby stać się wpis na portalu twitter lub facebook asystenta prezesa pewnej spółki,
ujawniającego plany zarządu, co do sprzedaży dużej liczby
akcji w danej cenie. Nieistotnym jest, czy nielojalne działania pracownika w danym przypadku przyniosło bądź też nie
przyniosło rezultatu w postaci straty finansowej przedsiębiorstwa. Ważna jest jednak możliwość realnego powstania
takiego zagrożenia (Strzelec, Janowska 2012). Nielojalność
pracownika wyrażona w formie elektronicznej może stać
się przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Konsekwencje
wynikające z łamania przez pracownika obowiązku dbania
o dobro pracodawcy potwierdzają wyroki Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011 roku II PK 204/10, 10 sierpnia 2000
roku I PKN 1/00 oraz 9 lipca 2009 roku II PK 46/09 (Strzelec
2012).
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Zakończenie
Dokonując podsumowania niniejszego referatu należy
wskazać, że każda nasza działalność w sieci, patrząc zarówno z pozycji pracodawcy, jak i pracownika, może zostać poddana weryfikacji oraz ocenie. Należy zatem ze szczególną
rozwagą postępować przy zamieszczaniu wpisów, zdjęć czy
filmów, bowiem to, co raz zostało publicznie udostępnione
w Internecie, mimo naszej późniejszej refleksji, może pozostać nadal dostępne dla innych. W niektórych sytuacjach
prawo pracy, ze względu na interes pracodawcy, ogranicza
naszą swobodę upubliczniania pewnych treści.
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Umowa o pracę
u małych pracodawców
The contract of employment
at small employers

Mały pracodawca, zatrudniający do 20 pracowników, ma szereg
obowiązków wynikających z nawiązania stosunku pracy. Zawarcie
umowy o pracę stanowi wolę dwóch stron. Mały pracodawca nie
ma obowiązku wydania regulaminu pracy dodatkowo w informacji
uzupełniającej, ma natomiast obowiązek zawrzeć wszystkie informacje związane z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy tj.: porze
nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, a także
przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Celem artykułu jest omówienie roli umowy o pracę w przypadku
braku związków zakładowych w zakładzie pracy, a więc możliwości
zawierania układów zbiorowych, czy też braku obowiązku wydania
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania przez pracodawcę.

A small employer, employing up to 20 employees, has a number of obligations arising from the employment relationship. Employment contract is a will of two sides. Small employer is not
obliged to issue work regulations in addition to supplementary information. However he is obliged to include all the information related to the performance of work for that employer, ie .: the night
time, place, date and time of payment of wages, and adopted the
way of confirmation by the staff arrival and presence in work and
justify absences from work. The aim of this paper is to discuss the
role of work contracts in the absence of company unions in the
workplace, and thus the possibility of collective bargaining, and
also the lack of obligation to issue work regulations and remuneration regulations by the employer.

Słowa kluczowe: umowa o pracę, mały pracodawca, stosunek
pracy, warunki umowy o pracę.

Keywords: contract of employment, small employer, employment, conditions of the employment contract.

Wstęp
Umowa o pracę stanowi rezultat zgodnej woli dwóch
stron, wyrażonej w formie pisemnej. Z prawnego punktu
widzenia, strony umowy o pracę są względem siebie niezależne. U podłoża umowy leży niezależność woli stron. Obejmuje ona w szczególności wybór kontrahentów, zawarcie
umowy, jej treść oraz czas obowiązywania.
Pojęcie umowy w prawie pracy może być ujmowane
w znaczeniu szerszym lub węższym. W znaczeniu szerszym,
podobnie jak w prawie cywilnym, oznacza ono wszelkie
działania dwustronne, zmierzające do wywołania określonego skutku prawnego. Takie znaczenie należy nadać temu
pojęciu zwłaszcza w przepisach, które ograniczają swobodę
umów. W przeciwnym wypadku, strony mogłyby je obejść
poprzez działania dwustronne niemieszczące się w umowie. W znaczeniu węższym, umowa oznacza akt prawny
kreujący stosunek pracy oraz określający jego strony i zasadniczą treść. W takim rozumieniu pojęcie umowy o pracę
jest używane przede wszystkim w Kodeksie pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r.
80

poz. 1502 ze zm., artykuł 29). Zmiany i uzupełnienia umowy muszą być jednak również zgodne z tym przepisem, co
oznacza, iż użyte w nim pojęcie umowy wykracza poza akt
zawierany na początku zatrudnienia.

Rola umowy o pracę u małych pracodawców
Umowa o pracę u małych pracodawców pełni większą
rolę niż u pracodawców pozostałych. Jest to następstwem
braku u małych pracodawców wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. W szczególności, pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie ma obowiązku wydania
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502 ze zm., artykuł 104 § 2). Z reguły też, u takiego
pracodawcy, nie ma związków zawodowych. Przekłada się
to na brak układu zbiorowego pracy czy porozumień zbiorowych. Nie budzi to większych zastrzeżeń.
U małego pracodawcy relacje pomiędzy pracodawcą
a pracownikiem kształtują się w sposób bardziej bezpo-
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średni niż u większych pracodawców. Z reguły prostsza jest
też organizacja pracy oraz system wynagradzania za pracę.
Z drugiej strony, obowiązek wydawania aktów wewnątrzzakładowych stanowi określone obciążenie dla pracodawcy.
Mogłoby ono być bardziej kłopotliwe dla małego pracodawcy ze względu na słabsze podstawy organizacyjne i finansowe jego działania.
Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na
których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 18 § 1). Pojęcie Ustawy
obejmuje Kodeks pracy oraz inne ustawy z zakresu prawa
pracy, jak również przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw. Niekiedy określa się je również jako prawo
powszechnie obowiązujące, w odróżnieniu od autonomicznego prawa pracy, mającego zastosowanie do poszczególnych zakładów pracy czy ich grup. W umowie o pracę zawieranej u małego pracodawcy nie znajduje odbicia pewna
odrębność warunków pracy, która może wynikać z aktów
zakładowych.

Odesłanie do umowy
Niektóre przepisy ustawy odsyłają do umowy. Odesłania takie pełnią podwójną rolę. Jeżeli ustawa odsyła
tylko do umowy, wówczas dotyczy to wszystkich pracodawców, z wyjątkiem tych, którzy zatrudniają pracowników na podstawie pozaumownych stosunków pracy (co
z reguły nie odnosi się do małych pracodawców). Przykładem jest okres wypowiedzenia umowy o pacę zawartej na
okres próbny oraz okres wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony (Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.,
artykuł 34 i 36 § 1). Jeżeli natomiast ustawa wymienia różne akty prawne (układy, regulaminy), w ostatniej kolejności umowę o pracę, to możliwość skorzystania z umownej
modyfikacji treści stosunku pracy występuje tylko u małych pracodawców. Pozostali pracodawcy mogą zawrzeć
układ zbiorowy lub mają obowiązek wydania odpowiedniego regulaminu. Niewywiązanie się z tego obowiązku
nie otwiera drogi do dokonania tego na podstawie umowy. Wynika to z wyraźnego brzmienia przepisów, które
odsyłają do umowy. Dla przykładu, pracodawca nie objęty
układem zbiorowym pracy lub nie zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy może w umowie o pracę ustalić inną
(wyższą) liczbę godzin nadliczbowych w roku niż w roku
kalendarzowym (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 151

§ 4). Podobny warunek dotyczy wprowadzania 60 minut
przerwy w pracy, którą pracodawca zapisuje w układzie
zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, albo w umowie
o pracę (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 141 § 2). Jeżeli
więc pracodawca jest obowiązany do wydania regulaminu,
to nie może skorzystać z tych przepisów w drodze umowy.
Jeżeli jednak ustawa odsyła tylko do układu czy regulaminu, to mały pracodawca nie może skorzystać z przewidzianej nią możliwości. Przykładem jest system przerywanego czasu pracy, który wprowadza się w układzie
zbiorowym pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 139
§ 3). Ustawodawca dostrzega ten problem w przypadku,
gdy u pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą
działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie
działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie
umowy o pracę. Wyjątek ten wydaje się jednak zbyt wąski
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 139 § 4).
Jeżeli ustawa odsyła do umowy, nie oznacza to konieczności uregulowania w niej danej sprawy. Wynika to
ze swobody umów w prawie pracy. Według przepisów Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U.
z 2016 r. poz. 380 ze zm., artykuł 3531). Nadmienić należy,
że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami
prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 300). Artykuł 3531 Kodeksu cywilnego spełnia warunki określone
w artykule 300 Kodeksu pracy. W prawie pracy nie ma
przepisu gwarantującego swobodę umów w tak wyraźny
sposób. Nie pozostaje on też w sprzeczności z zasadami
prawa pracy. Wielokrotnie dopuszczalność stosowania
tego przepisu potwierdzał Sąd Najwyższy. Zasadniczy
walor artykułu 353 1 Kodeksu cywilnego polega na potwierdzeniu możliwości swobodnego kształtowania treści
umowy o pracę, w granicach określonych ustawą (a także
naturą stosunku pracy i zasadami współżycia społecznego). Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na
których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być
mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 18 § 1).
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Określenie w umowie spraw, które u większych pracodawców znajdą się w układach lub regulaminach, np. warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 775 § 3) czy liczba godzin
nadliczbowych w roku kalendarzowym (artykuł 151 § 4),
może jednak leżeć w interesie małego pracodawcy. Jeszcze
wyraźniej dotyczy to spraw, w których sama ustawa dopuszcza regulację umowną, jak zakaz konkurencji(artykuły
1011 § 1 i 1012 § 2), zastrzeżenie okresu próbnego nieprzekraczającego 3 miesięcy (artykuł 25 § 2) czy dopuszczenie
wypowiedzenia umowy na okres próbny (artykuł 34). We
wszystkich tych przypadkach, brak umowy oznacza nieunormowanie danej sprawy, ponieważ ustawa nie wchodzi
w miejsce umowy. Jeżeli więc mały pracodawca nie skorzysta
z tego w odpowiednim czasie (np. z powodu nieznajomości
stanu prawnego), może to prowadzić do pogorszenia jego
sytuacji prawnej.

Treść umowy o pracę
Ustawa określa jednolicie treść umowy o pracę dla
wszystkich pracodawców. Dotyczy to zwłaszcza: rodzaju
umowy, daty zawarcia, warunków pracy i płacy, a w szczególności: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy,
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiaru czasu
pracy, terminu rozpoczęcia pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze
zm., artykuł 29 § 1). Przewidziane w prawie składniki
umowy o pracę zostały powtórzone i częściowo uszczegółowione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej (Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. z 1996
r. nr 62, poz. 286 ze zm.). Powszechnie przyjmuje się to
za pomocniczy wzór umowy o pracę. Jest to przydatne
dla małych pracodawców, zwalniając ich z obowiązku samodzielnego układania wzoru umowy o pracę. Stosunkowo rzadko posługują się oni też bardziej rozbudowanymi
umowami o pracę.
Umowa o pracę indywidualizuje i konkretyzuje warunki zatrudnienia. Różnica pomiędzy umowną indywidualizacją a konkretyzacją tych warunków polega na tym, iż
prawidłowo sporządzona umowa zawsze musi indywidualizować sytuację pracownika, a jej konkretyzacja zależy
tylko od rodzaju wykonywanej pracy i warunków zakłado82

wych. Dla małych pracodawców w większości wypadków
wystarczy regulacja ustawowa. Konkretyzacja dotyczy
zwłaszcza obowiązków pracowniczych. Przykładem jest
konkretyzacja obowiązku przestrzegania tajemnicy służbowej, dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony mienia
pracodawcy, zakazu konkurencji, a często także – rodzaju
świadczonej pracy. Umowa może także konkretyzować
obowiązki pracownika poprzedzające rozwiązanie stosunku pracy, dotyczyć np. sposobu rozliczenia się pracownika
z pracodawcą. Nie można całkowicie wykluczyć, że również u małego pracodawcy wystąpi potrzeba umownego
uregulowania niektórych z tych kwestii.
Elementy treści umowy zawarte w pomocniczym
wzorze w większości są zrozumiałe, a tym samym łatwe
do określenia przez strony umowy. Wyjątek może dotyczyć dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych, których
przekroczenie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 1511 § 1), co wymaga
zrozumienia tego rozwiązania prawnego. Sformułowanie
„wymiar czasu pracy” może być też odczytane jako ilość
godzin, które ma przepracować pracownik, a nie tylko jako
rozmiar zatrudnienia (wymiar „etatu”).
Jeżeli u małych pracodawców wystąpią inne, poza
zasadniczym, składniki wynagrodzenia, to ich określenie
w umowie może być trudniejsze niż u pozostałych pracodawców. Przepisy Kodeksu pracy przewidują, że umowa
określa „wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia”
(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U.
z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 29 § 1 punkt 3). Często
dodatkowe składniki wynagrodzenia są regulowane wewnętrznymi aktami prawnymi np. zakładowym regulaminem wynagradzania, a zwłaszcza układem zbiorowym lub
regulaminem pracy. W takim przypadku wskazanie składników wynagrodzenia następuje poprzez ich nazwanie
i odesłanie do treści tych aktów, regulujących wysokość
i warunki nabycia danego składnika wynagrodzenia. Jeżeli
takich aktów nie ma, to dodatkowy składnik wynagrodzenia powinien być wskazany w umowie, w sposób umożliwiający ustalenie uprawnień pracownika do tej części
wynagrodzenia.
Przepisy Ustawy Kodeks pracy nie określają skutków braku w umowie postanowień dotyczących warunków umowy o pracę. Może to nastąpić przez pominięcie
w pomocniczym wzorze umowy niektórych postanowień
lub też zawarcie umowy w mniej rozbudowanej formie.
Powszechnie przyjmuje się, że dla zawarcia umowy wystarczy określenie w jej treści rodzaju pracy. Oczywiście
w treści umowy muszą być określone jej strony, bez cze-
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go nie dochodzi do jej zawarcia. Pozostałe składniki treści
umowy będą wynikały z treści przepisów lub ich wykładni,
co dotyczy rodzaju umowy (na czas nieokreślony), miejsca
pracy (siedziba pracodawcy), wymiaru zatrudnienia (pełny), wynagrodzenia (minimalne). Nie narusza to ochronnego charakteru przepisów prawa pracy. Jeżeli powyższe
postanowienia nie znajdą się w umowie, to prawo określi
sytuację pracownika w dostateczny sposób. Nie można
wykluczyć, że brak postanowień umownych może być
korzystny dla pracownika. Taka wykładnia jest zgodna
z celami, jakie wyznacza Międzynarodowa Organizacja
Pracy. W myśl jej przepisów, dotyczących ogólnych warunków stymulowania tworzenia miejsc pracy w małych
i średnich przedsiębiorstwach, państwa członkowskie powinny dokonywać przeglądu ustawodawstwa pracy i społecznego, w konsultacji z najbardziej reprezentatywnymi
organizacjami pracodawców i pracowników, w celu określenia czy ustawodawstwo to zaspokaja potrzeby małych
i średnich przedsiębiorstw, przy zapewnieniu właściwej
ochrony i warunków pracy ich pracownikom (Zalecenie nr
189 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 17 czerwca
1998 roku, dotyczące ogólnych warunków stymulowania
tworzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, artykuł 7 punkt 3 litera a).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy,
jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu
pracy, to informuje pracownika na piśmie 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 (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 29
§ 3). Nie ma przeszkód, aby sprawy te były uregulowane w umowie o pracę. W takim przypadku podlegają one
tym samym regułom, co pozostałe postanowienia umowy.
W szczególności nie mogą one być zmieniane jednostronnie przez pracodawcę (co jest możliwe przy informacji
pisemnej).

Potwierdzenie warunków umowy o pracę
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika
do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia
co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków
(w brzmieniu ustalonym przez artykuł 1 punkt 1 Ustawy
z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie Ustawy Kodeks pracy
(Dz.U. poz. 910) z dniem 1 września 2016 roku).

Umowa o pracę u małych
pracodawców de lege ferenda
Rozważania nad przyszłą rolą umowy o pracę dotyczą
przede wszystkim możliwości zwiększenia swobody kształtowania jej treści. Propozycje takie płyną ze strony pracodawców. Przede wszystkim należy przyjąć, że pewne różnicowanie sytuacji pracowników, ze względu na wielkość zatrudniającego ich pracodawcy, nie narusza zasady równego
ich traktowania. Sytuacja taka ma zresztą już miejsce, czego
najbardziej wyraźnym przykładem są zwolnienia pracowników, a zwłaszcza niestosowanie do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników przepisów Ustawy z dnia 13
marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, 1220 i 1268).
Potwierdza to również Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z którego można nawet wyprowadzić nakaz takiego różnicowania dla uniknięcia utrudnień w zakładaniu
i funkcjonowaniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 roku, artykuł 152
ustęp 2 litera b). Podstawą różnicowania przepisów prawa
pracy nie może być tylko sytuacja pracowników, ale też sytuacja pracodawców.
Ogólnie rzecz ujmując, możliwe są trzy sposoby ograniczenia ustawy na rzecz umowy o pracę u małych pracodawców:
1. Generalne upoważnienie do odejścia w umowie od
przepisów ustawy;
2. Upoważnienie dotyczące niektórych przepisów;
3. Rezygnacja z części regulacji ustawowej.
Generalne upoważnienie wydaje się zbyt szerokie.
Pewne grupy przepisów ustawy chronią na tyle ważne interesy pracowników, że nie można od nich odejść w umowie.
Przykładem jest nie tylko ochrona życia i zdrowia, ale także
równe traktowanie pracowników, ochrona ich godności czy
danych osobowych.
W polskich warunkach, przy rozbudowanych ustawowych regulacjach uprawnień pracowniczych, najbardziej
realne wydaje się poszerzanie możliwości odchodzenia
w umowie od poszczególnych przepisów ustawy, czego
przykładem jest możliwość ustalenia innej liczby godzin
nadliczbowych niż określona w Kodeksie pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r.
poz. 1502 ze zm., artykuł 151 § 4).
Podobnym rozwiązaniem jest wycofanie się ustawy
z regulowania niektórych spraw. Ze względu na to, iż znaczna część ustawodawstwa ma już trwałe miejsce w syste83
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mie prawnym, w praktyce może to dotyczyć tylko kwestii
o mniejszym znaczeniu, czego przykładem są należności z tytułu podróży służbowej (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm., artykuł 775).
Zwiększenie roli umowy mogłoby służyć również
ochronie pracownika. Ustalanie rozkładu czasu pracy
u małych pracodawców następuje z reguły w obwieszczeniu, a w pewnym zakresie – także po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy (artykuł 150 § 1 i § 2).
Ustalanie i zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zgody
pracownika. Umowa zakłada natomiast taką zgodę. Jest
to i tak, z reguły, łatwiejsze niż uzyskanie zgody związku
zawodowego. Odesłanie do umowy bardziej też chroni
pracowników, niż odesłanie do regulaminu jednostronnie
wydawanego przez pracodawcę.
U pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników kluczowe znaczenie dla pracownika ma treść zawieranej umowy o pracę. W tym przypadku szczególnie ważne
jest dla osoby zatrudnionej szczegółowe określenie w umowie o pracę warunków jej zatrudnienia. Umowa o pracę
jest jedynym dokumentem chroniącym interes pracownika
u pracodawcy zatrudniającego poniżej 20 pracowników.
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