
Nowy wzór umowy o pracę
W dniu 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. 

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór umowy o pracę – choć nigdy nie miał on charakteru 

obligatoryjnego, był często stosowany przez pracodawców. Nowy wzór realizuje wymagania

nałożone nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 roku i która

wprowadza istotne zmiany w zakresie umów terminowych. Zgodnie ze zmienionymi przepisami

kodeksu pracy, jeżeli umowa na czas określony ma być zawarta: (i) w celu zastępstwa pracownika

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, (ii) w celu wykonywania pracy 

o charakterze sezonowym lub dorywczym, (iii) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji

albo (iv) z uwagi na obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, pracodawca może

odstąpić od ogólnej reguły, zgodnie z którą łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy zawartej

na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy, a liczba wszystkich takich umów nie może

być wyższa niż 3. W takim przypadku pracodawca jest jednak zobowiązany wskazać w umowie

przyczyny, dla których ustawowe ograniczenia dotyczące zawierania umów o pracę na czas

określony nie będą w danym przypadku stosowane. Nowy wzór umowy o pracę uwzględnia 

tę konieczność.  

Minimum 12 złotych za godzinę 
na umowie zlecenia?
W dniu 15 stycznia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt

ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy. Najważniejszą zmianą przewidzianą w projekcie jest wprowadzenie minimalnej
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stawki godzinowej na poziomie 12 złotych dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących

usługi, albo prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących przyjęte zlecenie/usługę 

osobiście. W konsekwencji, w przypadku wejścia w życie przedmiotowej ustawy, wszystkie osoby

fizyczne będące zleceniobiorcami –  bez względu na sposób ustalenia wynagrodzenia – będą 

musiały otrzymywać co najmniej 12 złotych za każdą godzinę pracy. Ponadto, przedsiębiorcy 

korzystający z usług zleceniobiorców będą zobowiązani do ewidencjonowania godzin przez 

nich przepracowanych, a gdyby było to niemożliwe – do przedłożenia pisemnej informacji 

o przepracowanej liczbie godzin, na podstawie której będzie wypłacane wynagrodzenie. 

Przedstawione zmiany mają wejść w życie już 1 lipca 2016 roku. Projekt znajduje się na etapie

konsultacji. W obecnym kształcie spotkał się z ostrą krytyką ze strony Pracodawców RP.

Pracodawca może monitorować 
korespondencję pracownika – wyrok

ETPCz w sprawie Barbulescu przeciwko Rumunii

(nr skargi 61496/08)

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 stycznia 2016 roku potwierdził istniejący 

w doktrynie pogląd, zgodnie z którym pracodawca ma prawo przeglądać zawartość poczty

służbowej pracownika w zakresie, w jakim jest to uzasadnione ochroną interesów pracodawcy.

Wyrok został wydany na kanwie sporu dotyczącego wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik

miał za zadanie założyć konto Yahoo Messenger i korzystać z niego wyłącznie w związku ze 

świadczeniem pracy. W regulaminie pracodawca wyraźnie zastrzegł, że ww. konto nie może być

wykorzystywane w celach prywatnych, na co pracownik wyraził zgodę. Po przeprowadzeniu kontroli

w przedsiębiorstwie pracodawca stwierdził, że pracownik narusza ww. zakaz i przez komunikator

koresponduje również ze swoją rodziną i narzeczoną w sprawach niezwiązanych z pracą. 

Na tej podstawie, pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę, wskazując jako przyczynę naruszenie

zakazu wykorzystywania komunikatora w celach prywatnych. Pracownik odwołał się do sądu

twierdząc, że pracodawca przeglądając wiadomości z konta Yahoo naruszył jego prawo do 

prywatności i tajemnicę korespondencji. Sprawa dotarła aż do Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka, który orzekł, że działania pracodawcy nie stanowiły naruszenia prawa pracownika do

prywatności, bowiem miał on wiedzę o zakazie wykorzystywania komunikatora w celach osobistych,

a kontrola pracodawcy miała na celu jedynie sprawdzenie ustalonych zasad pracy i była 

proporcjonalnym oraz odpowiednim środkiem do sprawdzenia, czy pracownik przestrzega 

obowiązujących u pracodawcy regulacji.

Niepodporządkowanie się 
pracownika poleceniom 
pracodawcy co do terminu 
spotkania może uzasadniać 
dyscyplinarkę – wyrok SN (II PK 311/14)

W wyroku z dnia 20 stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy wskazał, że za ciężkie naruszenie 

przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych może być uznane 
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niepodporządkowanie się poleceniom pracodawcy co do stawienia się u przełożonego 

w wyznaczonym przez niego terminie.

Pracownica zatrudniona na stanowisku redaktora w stacji telewizyjnej została zwolniona z pracy 

w trybie dyscyplinarnym. Przyczyną rozwiązania umowy było trzykrotne niestawienie się na 

wyznaczonych przez przełożonego spotkaniach. Swoją nieobecność pracownica argumentowała

pracą w terenie i przygotowywaniem dokumentacji do audycji, których tematy nie zostały jeszcze

zaakceptowane przez przełożonego. Pracodawca uznał, że działania pracownicy stanowią 

naruszenie regulaminu pracy i uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne. Stanowisko pracodawcy

odrzucił rozpoznający sprawę Sąd Rejonowy, zaakceptował je jednak Sąd Okręgowy a następnie

Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wskazał, że mimo iż pracownica posiadała autonomię w zakresie

kształtowania swojego czasu pracy i sposobu realizacji powierzonych zadań, miała obowiązek

stosowania się do poleceń przełożonych. Naruszenie obowiązku podporządkowania się poleceniom

pracodawcy narusza istotny interes pracodawcy, bowiem godzi w jego podstawowe uprawnienia

do organizowania i nadzorowania procesu pracy. Nieobecność pracownicy na wyznaczonych

spotkaniach stanowi niewykonanie przez pracownika wiążących go poleceń pracodawcy, 

a w związku z tym może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
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