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I. Zatrudnianie 

• Rodzaje umów o pracę 

Umowa o pracę Cechy charakterystyczne

Na okres próbny Zawiera się ją maksymalnie na 3 miesiące. Dopuszczalna tylko raz między tymi samymi stronami 
na to samo stanowisko, chyba że będzie to stanowisko diametralnie różne od dotychczasowe-
go pod kątem wymagań, odpowiedzialności, zakresu obowiązków, rodzaju wykonywanej pracy. 
Można ją więc ponownie zawrzeć sprawdzając pracownika na innym stanowisku. Może (choć 
nie musi) poprzedzać inne umowy. Nie wlicza się do limitu umów terminowych. Może być roz-
wiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem. Długość okresu 
wypowiedzenia jest uzależniona od okresu, na który została zawarta

Na czas okre-
ślony

Jest to umowa terminowa, zawarta na z góry ściśle określony czas. Może ją kończyć określona 
data lub zdarzenie (w takiej sytuacji zdarzenie powinno być dokładnie wskazane w umowie, np. 
przekazanie sprawozdania z realizacji projektu). Może być rozwiązana za porozumieniem stron, 
bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, ale tylko w sytuacji gdy umowa została zawarta na 
okres co najmniej 6 miesięcy i w swojej treści zawiera klauzulę o dopuszczalności 2-tygodnio-
wego wypowiedzenia. Niezależnie od tej klauzuli umowę na czas określony można rozwiązać za 
2-tygodniowym okresem wypowiedzenia także w przypadku zwolnień grupowych lub indywi-
dualnych w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników lub ogłoszenia likwidacji albo 
upadłości pracodawcy (ten ostatni przypadek dotyczy jednak każdego pracodawcy, bez względu 
na liczbę zatrudnionych pracowników). Nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia tej umo-
wy, a zamiar jej wypowiedzenia nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi. Obo-
wiązuje limit dwóch umów na czas określony (art. 251 Kodeksu pracy), jeśli przerwa pomiędzy 
umowami nie przekracza 1 miesiąca – w przypadku dłuższej przerwy limit jest liczony od nowa

Na czas nieokre-
ślony

Jest to podstawowa umowa o pracę – w tym sensie, że jeśli strony nie wskazały rodzaju umowy 
o pracę, uważa się, iż zawarto ją na czas nieokreślony. Może (choć nie musi) być poprzedzona 
umową terminową, najczęściej próbną lub na czas określony. Jest to umowa gwarantująca stabi-
lizację zatrudnienia przez bliżej nieoznaczony czas – nie zawiera bowiem z góry wyznaczonego 
terminu jej zakończenia. Może być rozwiązana za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia lub 
za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od tzw. zakładowego stażu pracy 
pracownika (czyli od długości zatrudnienia w danym zakładzie pracy na podstawie wszystkich 
stosunków pracy łącznie, bez względu na ewentualne przerwy w takim zatrudnieniu). Pracodaw-
ca powinien skonsultować zamiar jej wypowiedzenia z reprezentującymi pracownika związkami 
zawodowymi i podać pracownikowi przyczynę tego wypowiedzenia na piśmie. Przyczyna ta – 
jeśli sprawa trafi do sądu – będzie oceniana pod kątem zasadności (sąd będzie badał, czy jest 
rzeczywista i wystarczająco konkretnie wskazana) 

Na czas zastęp-
stwa nieobecne-
go pracownika

Jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności (np. urlopu bezpłatnego, choroby, urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego) innego pracownika, którego imię i nazwisko po-
winno być zapisane w umowie. Taka umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, 
bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi 3 dni 
robocze (przy jego ustalaniu liczy się tzw. wszystkie czarne dni w kalendarzu, czyli także wolne 
soboty, pomijając jedynie niedziele i święta ustawowo wolne od pracy) 

Na wykonanie 
określonej pracy

Jest to umowa terminowa, której koniec określa konkretne zdarzenie – zakończenie umówionej 
pracy. Taka umowa może być rozwiązana jedynie za porozumieniem stron i bez wypowiedzenia. 
Za wypowiedzeniem można ją rozwiązać tylko na zasadzie wyjątku, w sytuacji zwolnień grupo-
wych lub indywidualnych w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników lub ogłosze-
nia likwidacji albo upadłości pracodawcy (ten ostatni przypadek dotyczy każdego pracodawcy, 
bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników) 
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XI. Listy kontrolne

• Kiedy pracodawca ryzykuje uznaniem umowy zlecenia lub umowy o dzieło za 
ukrytą umowę o pracę? 

Jeśli zleceniobiorca lub wykonawca dzieła odpowiedziałby „tak” na większość z poniższych py-
tań, przedsiębiorca ryzykuje uznaniem umowy cywilnoprawnej za ukrytą umowę o pracę*

Czy masz wyznaczone, z góry określone godziny pracy?

Czy masz nad sobą kierownika/brygadzistę/przełożonego?

Czy pracodawca wyznacza Ci miejsce wykonywania pracy?

Czy masz zakres obowiązków (pisemny bądź ustny)?

Czy szef nakazuje Ci pracę po godzinach?

Czy szef wydaje Ci polecenia?

Czy szef sprawdza Twoją pracę?

Czy szef każe Ci odpracować spóźnienie?

Czy musisz podpisywać listę obecności?

Czy szef sprawdza Twoją punktualność?

Czy w swojej pracy przedstawiasz się jako pracownik Twojej firmy?

Czy podpisujesz w imieniu swojej firmy (jako upoważniony pracownik) umowy/zamówienia/oferty 
dla innych firm?

Czy prowadzisz rozmowy z klientami/kontrahentami/interesantami, przedstawiając się firmą, w któ-
rej pracujesz?

Czy szef wymaga od Ciebie dyspozycyjności?

Czy musisz odbierać telefony od szefa lub klientów po godzinach pracy?

Czy szef nakazuje Ci przychodzenie do pracy w dniach wolnych od pracy?

Czy masz indywidualny grafik pracy?

Czy szef obiecywał Ci urlop?

Czy przychodzisz do pracy 5 dni w tygodniu?

Czy gdy zwalniasz się w trakcie godzin pracy, musisz mieć zgodę szefa?

Czy gdy się zwalniasz w trakcie godzin pracy, musisz później odpracować czas wyjścia?

Czy szef powierza Ci inne prace, a nie tylko te, na które pierwotnie się umawialiście?

Czy musisz wykonywać pracę osobiście?

Czy szef płaci dodatkowo za „nadgodziny”?

Czy masz dyżury po godzinach pracy, w trakcie których musisz oczekiwać w zakładzie pracy lub 
w innym miejscu (także w domu) na ewentualne polecenia szefa?
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Jeśli zleceniobiorca lub wykonawca dzieła odpowiedziałby „tak” na większość z poniższych py-
tań, przedsiębiorca ryzykuje uznaniem umowy cywilnoprawnej za ukrytą umowę o pracę*

Czy szef kontroluje, co robisz w trakcie godzin pracy?

Czy w sytuacji gdy musisz się zwolnić w trakcie godzin pracy lub potrzebujesz dnia wolnego, zastę-
puje Cię inny pracownik Twojej firmy?

Czy przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystasz z narzędzi należących do firmy?

Czy szef każe Ci nosić ubrania z logo Twojej firmy?

Czy szef stosuje kary, m.in. upomnienia, nagany za naruszenia porządku w zakładzie, np. za spóź-
nienia?

* Lista ta została opublikowana w miesięczniku inspekcji pracy „Inspektor pracy”, nr 
6/2007.

• O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę?

Pytanie kontrolne

Czy została zawarta umowa o pracę na piśmie z oznaczeniem stron, rodzaju umowy o pracę (np. na 
czas określony) rodzaju pracy, daty zawarcia umowy, miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia 
(z określeniem jego składników), wymiaru czasu pracy (cały lub określona część etatu), terminu roz-
poczęcia pracy?

Czy w przypadku zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy – określono w jego 
umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy, 
których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku jak za 
godziny nadliczbowe?

Czy oba egzemplarze umowy zostały podpisane przez pracodawcę i pracownika?

Czy została założona indywidualna teczka akt osobowych pracownika?

Czy w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracownik otrzymał na piśmie informację o warun-
kach zatrudnienia zawierającą ustalenia co do: obowiązującej go dobowej i tygodniowej normy czasu 
pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze urlopu wypoczynkowego, obowią-
zującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pra-
cownik jest objęty? 

Czy jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, w ciągu 7 dni od zawarcia 
umowy o pracę poinformował pracownika na piśmie także o: porze nocnej, miejscu, terminie i czasie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia 
do pracy i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy?

Jeśli w zakładzie jest regulamin pracy: czy przed rozpoczęciem pracy pracownik zapoznał się z regu-
laminem pracy i potwierdził to na piśmie?

Jeśli w zakładzie nie ma regulaminu pracy: czy przed rozpoczęciem pracy pracownik zapoznał się 
z obwieszczeniem określającym przyjęte u pracodawcy systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy 
rozliczeniowe i potwierdził to na piśmie?



Informator Kadrowego 2014 r. 83

Rozdział XI – Listy kontrolne

Pytanie kontrolne

Czy pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka poinformował pracodawcę o zamiarze lub 
braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu 
pracy?

Czy pracownik przed dopuszczeniem do pracy został poddany szkoleniom bhp: ogólnemu oraz sta-
nowiskowemu i czy potwierdził to podpisem w karcie szkolenia wstępnego?

Czy pracownik został skierowany na wstępne badania lekarskie i dostarczył przed dopuszczeniem 
do pracy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku 
(Komentarz: Skierowanie pracownika na wstępne badanie lekarskie powinno zawierać: • określenie 
rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane – tj. badanie wstępne, • określenie stano-
wiska pracy, na którym osoba ma być zatrudniona (możesz wskazać w skierowaniu dwa lub więcej 
stanowisk pracy, w takiej kolejności jaka odpowiada potrzebom zakładu), • informację o występowa-
niu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciąż-
liwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na 
tych stanowiskach.Podstawa prawart. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)?

Czy jeżeli pracownik podlega obowiązkowi czynnej służby wojskowej, w ciągu 14 dni od zatrudnie-
nia pracodawca zawiadomił o tym fakcie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień? 

Czy w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego i zdro-
wotnego?

Czy w sytuacji gdy przedłożone przez pracownika świadectwo z poprzedniej pracy zawiera wzmian-
kę o zajęciu wynagrodzenia za pracę, pracodawca zawiadomił komornika prowadzącego postępo-
wanie egzekucyjne oraz pracodawcę, który wydał to świadectwo o zatrudnieniu takiego pracownika 
(art. 884 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego)?

• O czym musi pamiętać pracodawca rozwiązujący z pracownikiem umowę o pracę?

Pytanie kontrolne

Czy pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem (rozwiązaniem) umowy o pracę?

Czy jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca zwrócił się do niej 
o informację o pracownikach korzystających z jej ochrony (art. 30 § 21 ustawy o związkach zawodo-
wych)?

Czy jeżeli organizacja związkowa reprezentuje pracownika, pracodawca poinformował ją na piśmie 
o zamiarze wypowiedzenia (rozwiązania) umowy na czas nieokreślony, podając przyczynę (art. 38 
Kodeksu pracy)?

Czy oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy o pracę zostało złożone pra-
cownikowi na piśmie z podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej (art. 30 § 3 Ko-
deksu pracy)?

Czy oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony (lub pismo rozwią-
zujące każdą umowę o pracę bez wypowiedzenia) zawiera przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie 
(rozwiązanie) umowy (art. 30 § 4 Kodeksu pracy)?

Czy pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika pracodawca doręczył 
pracownikowi przed upływem miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej roz-
wiązanie umowy (art. 52 § 2 Kodeksu pracy)?
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Pytanie kontrolne

Czy oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę (rozwiązaniu umowy bez wypowie-
dzenia) zawiera pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie i terminie odwołania się do sądu 
pracy (art. 30 § 5 Kodeksu pracy)?

Czy okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę, a okres 
obejmujący miesiąc kończy się w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 Kodeksu pracy)?

Czy w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę udzielił on pracownikowi dni wolnych 
na poszukiwanie pracy (art. 37 Kodeksu pracy)?

Czy pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy)?

Czy zrekompensowano pracownikowi wszystkie godziny nadliczbowe (art. 1511–1513 Kodeksu pra-
cy)? 

Czy udzielono pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy (np. w zamian za pracę w sobotę planowaną jako wolna)?

Czy udzielono pracownikowi całego bieżącego i zaległego urlopu do dnia rozwiązania stosunku pra-
cy? A jeśli nie było to możliwe – czy wypłacono ekwiwalent pieniężny (art. 1671, 168, 171 § 1 Kodeksu 
pracy)?

Czy w ciągu 7 dni od zwolnienia pracownik został wyrejestrowany z ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego (art. 36 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?

Czy w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (dłużnikiem), któremu zajęto wynagro-
dzenie za pracę, i posiadania informacji o nowym pracodawcy pracownika zostały przesłane temu 
pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia? I czy po-
informowano o tym pracownika (dłużnika) oraz komornika (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania 
cywilnego)?

Czy w razie otrzymania wniosku byłego pracownika o wydanie PIT-11 pracodawca sporządził i wy-
dał go pracownikowi w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku (art. 39 ust. 2 ustawy o po-
datku dochodowym od osób (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361)?
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