
WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W 
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ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH W PRAWIE 
PRACY:

RODO:

• OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

• ZGODA



PRZYKŁADY Z RODO 

✓ pozyskiwanie danych osobowych od pracownika, od innych podmiotów, ze 
źródeł powszechnie dostępnych – zgoda 

✓ przetwarzanie danych osobowych pracowników w zakresie awansowania, 
ewaluacji pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych - prawo

✓ obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych w fazie ustania 
stosunku pracy -prawo

✓ udostępnianie danych osobowych pracowników organizacjom 
związkowym – prawo

✓ ochrona danych pracowników w ramach korzystania z usług outsourcingu 
kadrowo-płacowego, usług medycyny pracy, prywatnej opieki zdrowotnej, 
usług sportowych, oferowania benefitów, itp. – umowa z procesorem



KANDYDAT OBECNE BRZMIENIE

§ 1. 

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.



KANDYDAT PROJEKTOWANE BRZMIENIE

art. 221 otrzymuje brzmienie:

„Art. 221. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt
4 - 6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku.



PRACOWNIK OBECNE BRZMIENIE

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 
osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). 

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych. 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 
oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać 
udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w §
1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa 
w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.



PRACOWNIK PROJEKTOWANE BRZMIENIE 

§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych
osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i
innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych
uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała
podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.



PRACOWNIK PROJEKTOWANE BRZMIENIE 

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 
3, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego 
przepisem prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie 
oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca może żądać 
udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w 
zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.”; 



KANDYDAT I PRACOWNIK PROJEKTOWANE 
BRZMIENIE

po art. 221 dodaje się art. 221a i art. 221b w brzmieniu:

„Art. 221a. 

§ 1. Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione 
w art. 221 § 1 i 3 jest dopuszczalne za zgodą osoby ubiegającej się o 
zatrudnienie lub pracownika.  

§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1 lub jej wycofanie, nie może być podstawą 
niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, 
a także nie może powodować wobec nich jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę 
zatrudnienia, wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez 
wypowiedzenia przez pracodawcę.  

§ 3. Przetwarzanie, o którym mowa w § 1, dotyczy danych osobowych 
udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika na 
wniosek pracodawcy lub danych osobowych przekazanych pracodawcy z 
inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. 



DANE SENSYTYWNE

Dodatkowo warto zauważyć, iż w projekcie przepisów ustawodawca 
bezwzględnie zakazał pracodawcy przetwarzania niektórych danych 
sensytywnych dotyczących pracowników (nałogów, informacji o stanie 
zdrowia, życiu seksualnym, orientacji seksualnej), nawet jeśli wyrażą oni na to 
zgodę.



DANE SENSYTYWNE
Art. 221b. § 1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 
art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 
2016/679”, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia 
obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. 

§ 2. Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika jest dopuszczalne także 
wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu 
do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę 
na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 

§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być 
dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający pisemne upoważnienie do 
przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę; pracownicy dopuszczeni 
do przetwarzania takich danych są obowiązani do zachowania ich w tajemnicy.”;



MONITORING OD 25 MAJA

Art. 222.

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub 
ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca 
może wprowadzić szczególny nadzór 

a) nad terenem zakładu pracy lub 

b) terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 



GDZIE NIE MOŻNA I JAK DŁUGO MOŻNA?

§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz 
palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, 
chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do 
realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr 
osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków 
zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik 
uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach 
osób. 

§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których 
zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od 
dnia nagrania. 

§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony 
w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania



INFORMACJA O MONITORINGU

§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku 
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają 
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie 
zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany 
do ustalenia regulaminu pracy. 

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w 
sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego 
uruchomieniem. 

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na 
piśmie informacje, o których mowa w § 6. 



OZNACZENIE I RODO 

§ 9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza 
pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą 
odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień 
przed jego uruchomieniem. 

§ 10. Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1). 



MONITORING POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Art. 223.

§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej 
pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania 
udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić 
kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty 
elektronicznej). 

§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy 
korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. 

§ 3. Przepisy art. 22 2 § 6-10 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż 
określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów 
określonych w § 1. 



STAN ZDROWIA PRACOWNIKA

Art. 229. 

§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

1)  osoby przyjmowane do pracy;

2)  pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni 

pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki 

szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.



STAN ZDROWIA PRACOWNIKA
§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1)  przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo 

stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni 

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2)  przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 

dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 

przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 

badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają 

warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób 

przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 

dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 

posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i 

pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom 



STAN ZDROWIA PRACOWNIKA

§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy 

osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do 

pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 

kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 

dotychczasowym stanowisku.

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w 

godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej 

miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad 

obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w 

warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie 

skierowania wydanego przez pracodawcę.



STAN ZDROWIA PRACOWNIKA

b) po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu:

„§ 13. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, 
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą 
wydania tego orzeczenia.”,



STAN ZDROWIA KANDYDATA I PRACOWNIKA 
PROJEKT ZMIAN 

c) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań 
lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na 
podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w  § 4a.”,

d) po § 7 dodaje się § 71 w brzmieniu:

„§ 71. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o 
którym mowa w § 13, nie odpowiadają warunkom występującym na danym 
stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to 
skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.”.



STAN RODZINNY

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych 
obejmujących: 

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 
urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 
względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy;

2) innych danych osobowych pracownika, a także dane osobowe dzieci 
pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich 
danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze 
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;



PROJEKTOWANE BRZMIENIE USTAWY 

Art. 23. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2191, z późn. zm.) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 11 – 14 w brzmieniu:

„11. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z 
Funduszu, o których mowa w art. 2 pkt 5, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia 
oraz dopłaty z Funduszu i ustalenia ich wysokości następuje w formie oświadczenia. 
Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie 
oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej.

12. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 
ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 
1), mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający pisemne upoważnienie do 
przetwarzania takich danych nadane przez pracodawcę; osoby dopuszczone do 
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.



PROJEKTOWANE BRZMIENIE USTAWY 

13. Pracodawca przechowuje dane osobowe, o których mowa w ust. 11, przez 
okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i 
świadczenia oraz dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także 
przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.  

14. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, o których mowa w 
ust. 11, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia 
niezbędności ich dalszego przechowywania; pracodawca usuwa dane 
osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne dla realizacji celu 
określonego w ust. 11. oraz w ust. 13.”;



RODZAJE UMÓW O PRACĘ

• OKRES PRÓBNY 3 MIESIĄCE

• CZAS OKREŚLONY

• CZAS OKREŚLONY

• CZAS OKREŚLONY 33 MIESIĄCE

• CZAS NIEOKREŚLONY



UMOWY TERMINOWE
UMOWY NA OKRES PRÓBNY

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się 
w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w 
celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym 
pracownikiem jest możliwe:

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

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu 
wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne 
jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.



UMOWY TERMINOWE

UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony 
zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może 
przekraczać: 

a) 33 miesięcy, 

b) a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 



UMOWY TERMINOWE

SANKCJE

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest
dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest
większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik,
odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w §

1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.



UMOWY TERMINOWE

WYJĄTKI

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

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

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, 
jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego 
okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich 
okoliczności zawarcia umowy.

WSZYSTKIE WYJĄTKI W TREŚCI UMÓW O PRACĘ !!!



UMOWY TERMINOWE

PIP

Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie 
pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 
pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia jej zawarcia.”;



UMOWA O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

zawarta w dniu 30 października 2014 r., w Warszawie, pomiędzy:

…………… Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Pracodawcą, reprezentowaną przez p. Olgierda Zamojskiego, Prezesa

Zarządu, a

Panią …………….., zamieszkałą w Radomiu, PESEL 74081980432, legitymującą się dowodem osobistym nr ABC 231 56, zwaną dalej

Pracownikiem;

o treści:

Zgodnie z art. 11 i art. 29 § 1 Kodeksu pracy – Pracodawca i Pracownik zgodnie oświadczają, iż zawierają umowę o pracę na czas

nieokreślony, na następującychwarunkach:

• rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony,

• rodzaj pracy: technolog żywości,

• miejsce wykonywania pracy: siedziba pracodawcy – Warszawa,

ul. Puławska 388,

• wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy/cały etat,

• wynagrodzenie za pracę: 5000 złotych brutto plus dodatek stażowy i premia regulaminowa zgodnie z § 5 i 7 Regulaminu

Wynagradzania Malina Fructis Sp. z o. o.,

• termin rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2014 r.



ZMIANA 1. 

a) jest

pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami (uprawnienia takie przysługują także 
po przejściu na emeryturę lub rentę)

b) będzie

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje 
wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową. 

c) konkluzja

Zrzeszać mogą się więc zarówno pracownicy, jak i osoby świadczące pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. zleceniobiorcy, 
samozatrudnieni), jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób 
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) oraz
mają takie interesy zawodowe, które mogą być grupowo chronione



ZMIANA 2

1. jest.

zabronione jest nierówne traktowanie pracowników ze względu na 
przynależność do związku zawodowego (czyli np. zwolnienie z pracy z tego 
powodu lub odmowa awansu).

2. będzie. 

zabronione jest nierówne traktowanie wszystkich osób wykonujących pracę 
zarobkową ze względu na przynależność do związku zawodowego (a więc nie 
tylko pracowników, ale także np. zleceniobiorców lub samozatrudnionych)



ZMIANA 3

1. jest. 

związek zawodowy zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd o zmianie 
statutu.

2. będzie. 

związek zawodowy zawiadamia właściwy sąd o zmianie statutu w terminie 30 
dni od podjęcia uchwały w tym zakresie. Za niedopełnienie tego obowiązku 
grozi grzywna (osobie odpowiedzialnej za zawiadomienie).

3. Konkluzja. 

związkowcy, w szczególności z rozbudowanych organizacji, muszą dokładać 
szczególnej rzetelności w kwestiach proceduralnych. 



ZMIANA 4

jest

zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy na wykonywanie doraźnych prac na rzecz 
związku dotyczyło wyłącznie pracowników 

będzie.

inna niż pracownik osoba wykonująca pracę zarobkową ma prawo do zwolnienia od 
pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jej 
funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w 
czasie wolnym od pracy. 

Osoba ta zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. Umowa zawarta między pracodawcą a inną niż pracownik osobą wykonującą 
pracę zarobkową, w której określono termin wykonania pracy, nie ulega przedłużeniu 
o czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 6. 

W układzie zbiorowym pracy można określić limity czasu zwolnień od pracy 
zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji 
związkowej osób wykonujących pracę zarobkową.

konkluzja

Zwolnienie dotyczy również zatrudnienia cywilnoprawnego. 



ZMIANA 5. 

jest. 

zakładową organizację związkową może utworzyć 10 pracowników (co 
najmniej).

będzie. 

zakładową organizację może utworzyć także 10 osób wykonujących pracę 
zarobkową na innej podstawie (np. zleceniobiorcy), które są zatrudnione 
przez co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy objętego działaniem tej 
organizacji.

konkluzja.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zyskać realny 
wpływ na warunki zatrudnienia w firmach (w tym np. na regulaminy pracy i 
wynagradzania). Nawet jeśli są zatrudnione jedynie do prac doraźnych i na 
niewielki wymiar czasu (np. kilkanaście godzin miesięcznie). 



ZMIANA 6. 

1. jest. 
Organizacja zakładowa przedstawia pracodawcy informację o łącznej liczbie 
jej członków (co kwartał; w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po 
tym kwartale). 
2. będzie. 
Organizacja zakładowa przedstawia pracodawcy informację o łącznej liczbie 
jej członków (co pół roku według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w 
terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie; z wyjątkami 
dotyczącymi nowo utworzonego związku). Dodatkowo przewidziana jest 
procedura sądowej kontroli rzetelności danych przekazanych przez związek 
(na wniosek pracodawcy lub innego związku) 
3. konkluzja. 
Rozwiązanie to usprawni procedurę pozyskiwania danych o liczebności 
związków. Związki będą przedstawiać informacje w tej sprawie rzadziej, ale 
pracodawcy zyskają skuteczny sposób ich weryfikacji



ZMIANA 7. 

1. jest.

Jeśli pracownik należy do kilku związków, może być uwzględniany przy 
ustalaniu liczebności organizacji przez każdy, do którego należy. 

2. będzie. 

Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej 
zakładowej organizacji u danego pracodawcy, może być uwzględniona tylko 
jako członek jednego wskazanego przez siebie związku (przy ustalaniu 
liczebności). 

3. konkluzja.  

Rozwiązanie korzystne dla pracodawców – oznacza, że tzw. multizwiązkowcy
nie będą zawyżać danych o liczebności organizacji związkowych



UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ 
LICZEBNOŚĆ

art. 251. 

1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji 
zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub

2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które 
świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego 
działaniem tej organizacji.

2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia pracodawcy, co 6 
miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. 
dnia miesiąca następującego po tym okresie, informację o liczbie członków, o 
których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.



UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ 
LICZEBNOŚĆ

3. Organizacja wskazana w ust. 1, która została utworzona w ciągu 6-
miesięcznego okresu sprawozdawczego, przedstawia pracodawcy pierwszą 
informację o liczbie członków – według stanu na dzień złożenia informacji – w 
terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej. 
Przedstawienie informacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie 
wyłącza obowiązku złożenia przez tę organizację informacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 lub 3, jest udostępniana przez 
pracodawcę do wglądu innej działającej u niego organizacji związkowej na 
pisemny wniosek tej organizacji.

5. Jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej 
zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby 
członków zrzeszonych w organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1, 
osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej wskazanej przez 
siebie zakładowej organizacji związkowej.



UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ 
LICZEBNOŚĆ

6. Organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązków, o których mowa 
w ust. 2 lub 3, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji 
związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

7. Pracodawca lub działająca u niego organizacja związkowa może zgłosić 
pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji 
związkowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez tę organizację 
informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zakładowa organizacja związkowa, 
wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego –
sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o 
ustalenie liczby członków na ostatni dzień danego półrocza. Zakładowa 
organizacja związkowa może również z własnej inicjatywy wystąpić z 
wnioskiem o ustalenie liczby członków. 

Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złożenia 
wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.



UPRAWNIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ 
LICZEBNOŚĆ

9. Organizacji związkowej, która w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia nie 
wystąpiła do sądu, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do 
czasu wykonania tego obowiązku.

10. W postępowaniu sądowym do przetwarzania danych ujawniających przynależność 
związkową osób wykonujących pracę zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd oraz 
osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która złożyła wniosek o 
ustalenie liczby jej członków.

11. Przy ustalaniu uprawnień organizacji związkowej bierze się pod uwagę odpowiednio 
liczbę jej członków podaną w informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3, albo liczbę tych 
członków ustaloną przez sąd w trybie określonym w ust. 8. Zmiany stanu liczbowego, 
które nastąpią w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostają bez wpływu 
na te uprawnienia.

12. Jeżeli uprzednio zgłoszone przez pracodawcę lub zakładową organizację związkową, o 
której mowa w ust. 7, zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji 
związkowej okazało się bezpodstawne, ponowne zgłoszenie przez te podmioty 
zastrzeżenia co do liczebności tej samej organizacji związkowej może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie 
ustalenia liczby członków tej organizacji.”;



ZMIANA 8

JEST
Reprezentatywną organizacją 
zakładową jest ta, która:
• należy do centrali związkowej 
reprezentowanej w Radzie Dialogu 
Społecznego i zrzesza co najmniej 7 
proc. pracowników zatrudnionych w 
firmie;
• nie należy do centrali, ale zrzesza co 
najmniej 10 proc. pracowników 
zatrudnionych w firmie.
Jeżeli żadna z organizacji nie spełnia 
tych wymogów, reprezentatywna jest 
ta, która zrzesza najwięcej pracowników

Będzie.
Reprezentatywną 
organizacją zakładową 
jest ta, która:
• należy do centrali 
związkowej 
reprezentowanej w 
Radzie Dialogu 
Społecznego i zrzesza co 
najmniej 8 proc. osób 
wykonujących pracę 
zarobkową w firmie;
• nie należy do centrali, 
ale zrzesza co najmniej 
15 proc. osób 
wykonujących pracę 
zarobkową w firmie.
Jeżeli żadna z organizacji 
nie spełnia tych 
wymogów, 
reprezentatywna jest ta, 
która zrzesza najwięcej 
osób wykonujących pracę 

KONKLUZJA
Ta zmiana powinna 
ułatwić prowadzenie 
dialogu społecznego na 
szczeblu zakładu pracy. 
Wzmocni bowiem rolę 
największych organizacji 
zakładowych (będą miały 
większy mandat do 
negocjowania warunków 
pracy z zatrudniającym). 
Powinna także 
przeciwdziałać 
rozdrobnieniu 
związkowemu, które dziś 
często utrudnia 
zawieranie porozumień z 
pracodawcą



ZMIANA 9

jest.
pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji 
niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności tych 
dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

będzie.
pracodawca jest obowiązany udzielić (na wniosek zakładowej organizacji 
związkowej) informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w 
szczególności dotyczących:
warunków pracy i zasad wynagradzania;
działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, związanych z zatrudnieniem 
oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na 
celu utrzymanie poziomu etatów;
działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub 
podstawach zatrudnienia.
Pracodawca udziela zakładowej organizacji informacji w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku.



ZMIANA 10.

jest

Jeżeli w sprawie ustalenia m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, nagród i premiowania, 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz planu urlopów organizacje związkowe 
albo organizacje związkowe reprezentatywne nie przedstawią wspólnie uzgodnionego 
stanowiska w ciągu 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po 
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk związków

będzie.

Jeżeli w wymienionych sprawach organizacje związkowe albo organizacje związkowe 
reprezentatywne (z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników firmy) nie 
przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w ciągu 30 dni, decyzje w tych sprawach 
podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk związków. Ten przepis stosuje 
się też odpowiednio, jeśli w firmie działa tylko jedna organizacja reprezentatywna 
skupiająca co najmniej 5 proc. Pracowników.

Konkluzja. 

Stanowisko jednego reprezentatywnego związku uniemożliwi pracodawcy np. dowolne i 
niekorzystne zmiany regulaminu wynagradzania. Ograniczona zostanie rola tzw. żółtych 
związków zawodowych (czyli organizacji formalnie założonych przez pracowników, ale 
działających pod auspicjami pracodawcy). Powołuje się je po to, aby nie dopuścić do 
jednolitego stanowiska związków w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia



ZMIANA 11.
art. 30 otrzymuje brzmienie: 

art. 30. 

1. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, 
każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swoich członków. 

2. Osoba wykonująca pracę zarobkową niezrzeszona w związku zawodowym ma 
prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących osób wykonujących 
pracę zarobkową będących członkami związku, jeżeli wybrana przez nią 
zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jej praw. 

3. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy 
zobowiązują pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy do współdziałania z zakładową organizacją związkową, przed 
podjęciem działania, pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy, jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o 
pracowniku korzystającym z jej obrony, zgodnie z ust. 1 i 2. 

Nieudzielenie tej informacji w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez zakładową 
organizację związkową wniosku zwalnia pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z obowiązku współdziałania z zakładową 
organizacją związkową w sprawach dotyczących tego pracownika. 



ZMIANA 12
Etat związkowy, czyli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji 
w zarządzie zakładowej organizacji, przysługuje działaczom pracownikom

Etat związkowy przysługuje także działaczom, którzy są zatrudnieni na innej 
podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcom). Rząd określi w 
rozporządzeniu m.in. tryb udzielania zwolnień i sposób ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za ten czas (uwzględniając charakter umów łączących działaczy z 
firmą)

Bardzo istotne uprawnienie działaczy zatrudnionych na umowach 
cywilnoprawnych. W praktyce zbieżne z tym przysługującym związkowcom 
pracownikom



ZMIANA 13.
jest
Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej 
z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być 
wykonana w czasie wolnym.

będzie
Także osoba wykonująca pracę zarobkową inna niż pracownik (np. 
zleceniobiorca) ma prawo do zwolnienia z pracy na czas niezbędny do 
wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej. 
Zachowuje wynagrodzenie za ten czas, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. Umowa takiego zatrudnionego nie przedłuża się o czas wykonania 
doraźnych czynności.

konkluzja
W zakresie zwolnienia na doraźne czynności działacze zatrudnieni na umowach 
cywilnoprawnych otrzymają w praktyce uprawnienia zbieżne z tymi, 
przysługującymi zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.



ZMIANA 14. 

jest
Bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej pracodawca nie może zwolnić 
chronionego działacza-pracownika albo zmienić mu jednostronnie warunków pracy lub 
płacy (na niekorzyść). Przepisy nie określają terminu na wydanie zgody przez zarząd ani 
skutków niewydania decyzji w tej sprawie (w szczególności jej brak nie oznacza, że związek 
zgodził się z decyzją pracodawcy).
będzie
Bez zgody zarządu związku nie można zwolnić także chronionego działacza zatrudnionego 
na innej podstawie niż umowa o pracę, np. zleceniobiorcy (niedozwolone jest też 
pogarszanie jego warunków pracy). Jeśli firma naruszy ten przepis, zatrudnionemu na 
umowie cywilnoprawnej przysługuje rekompensata w wysokości co najmniej 6-
miesięcznego wynagrodzenia. Zarząd związku ma 14 dni na wyrażenie zgody lub odmowę 
w przypadku wypowiedzenia umowy lub zmiany warunków pracy i 7 dni w przypadku 
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jeśli nie dopełni tych terminów, uznaje się, że 
zgodził się z decyzją pracodawcy.
konkluzja
Ochrona przed zwolnieniem działaczy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych będzie 
nieco słabsza niż w przypadku działaczy pracowników (ale dość silna). Związki będą musiały 
skrupulatnie pilnować terminów na wyrażanie zgody/odmowy w zakresie zwolnień i 
zmiany warunków pracy. Dotyczy to w szczególności tych funkcjonujących w ramach 
dużych struktur (łatwiej wówczas przeoczyć termin)



SANKCJE
b) dodaje się ust. 2(1) w brzmieniu: 

„2(1). Kto w związku z pełnioną funkcją związkową: 

1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie 
statutu, o której mowa w art. 16, 

2) niezgodnie z przepisem art. 24 ust. 1, przeznacza dochód z działalności 
gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji 
zadań statutowych związku lub dzieli go pomiędzy członków związku, 

3) w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, 
reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, międzyzakładowej 
organizacji związkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji 
związkowej w informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 lub w art. 341 ust. 
2 lub we wniosku, o którym mowa w art. 25(2) ust. 2, podaje lub na podstawie 
art. 34(2) ust. 1 wskazuje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż 
wynikająca ze stanu faktycznego – podlega grzywnie.”; 



RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Art. 1421. § 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek:
1) pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży

powikłanej,
2) pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z

dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860),
3) pracownika-rodzica:
a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
- o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, lub rozkładzie czasu
pracy, o którym mowa w art. 1401 albo w art. 142, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
§ 2. Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli jego
uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez
pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w
postaci papierowej lub elektronicznej.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, również po
ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.



RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

art. 67 (6) k. p. 

§ 5. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek 
pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od 
zawarcia, w trybie przewidzianym w § 1-4, porozumienia określającego warunki 
stosowania telepracy albo określenia tych warunków w regulaminie. 

§ 6. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, o którym mowa w art. 1421§ 1 
pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba że nie jest to możliwe ze 
względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O 
przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w 
postaci papierowej lub elektronicznej. 

§ 7. Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 1421§ 1 pkt 2 i 
3, również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia. ";



NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Przepisy, o których mowa w tej regulacji, to ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 
wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). 

Zgodnie z art. 1 tej ustawy dniami wolnymi od pracy są:

1 stycznia – Nowy Rok, 

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 

drugi dzień Wielkiej Nocy, 

1 maja – Święto Państwowe, 

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

pierwszy dzień Zielonych Świątek, 

dzień Bożego Ciała, 

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

1 listopada – Wszystkich Świętych, 

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, 

niedziele.
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ZAKAZ PRACY W PLACÓWKACH HANDLOWYCH



PLACÓWKA HANDLOWA

sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów 

budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, czy biura zbytu.



CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z HANDLEM

Za czynności bezpośrednio związane z handlem można by uznać czynności 
wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji 
sprzedaży (w szczególności przyjmowanie i realizacja zamówień, ekspozycja 
towaru, brakowanie, usuwanie produktów wadliwych lub 
przeterminowanych, pakowanie)oraz jej realizacji (np. gdy faktyczne wydanie 
towaru następuje w terminie późniejszym niż transakcja), a także wszelkie 
czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu (np. 
przygotowanie kas, rozdział gotówki, odprawy pracowników), jak również 
czynności związane z zakończeniem handlu w danym dniu i zamknięciem 
placówki (np. przeliczenie i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, 
włączenie alarmu). 



CZYNNOŚCI NIEZWIĄZANE Z HANDLEM

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można zaliczyć np:

- ochrony obiektu

- sprzątania obiektu przez ekipę sprzątającą,

- prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Za obejście ustawy należałoby uznać powierzanie powyższych czynności w 
ramach dodatkowych obowiązków pracownikom lub zatrudnionym 
wykonującym w placówce handlowej od poniedziałku do soboty handel lub 
inne czynności związane z handlem.




