
Art. 43–47 KP 1

Art. 43. [Wypowiedzenie zmieniające w okresie przedemerytalnym] Pra-
codawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o któ-
rym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu
na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pra-
cowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do
której pracownik należy;

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywa-
nia dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę
uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego
lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

przez pracodawcę

Art. 44. [Odwołanie od wypowiedzenia] Pracownik może wnieść odwo-
łanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa
w dziale dwunastym.

Art. 45. [Bezskuteczność wypowiedzenia; przywrócenie do pracy] § 1.
W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów
o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezsku-
teczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przy-
wróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszko-
dowaniu.

§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wy-
powiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że
uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przy-
padku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa
w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracow-
ników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że
uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe
z przyczyn określonych w art. 411; w takim przypadku sąd pracy orzeka
o odszkodowaniu.

Art. 46. (uchylony)

Art. 47. [Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy] Pracownikowi, który
podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie
za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy
okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Je-
żeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39,
albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagro-
dzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także
przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wy-
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1 KP Art. 471–51

chowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo
gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu
szczególnego.

Art. 471. [Granice wysokości odszkodowania] Odszkodowanie, o którym
mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 ty-
godni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypo-
wiedzenia.

Art. 48. [Odmowa ponownego zatrudnienia] § 1. Pracodawca może odmó-
wić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywró-
cenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba
że przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

§ 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie
u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprze-
dzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od
przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą
skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez
pracodawcę za wypowiedzeniem.

Art. 49. [Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia] W razie zasto-
sowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę
rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysłu-
guje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Art. 50. [Odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o wypowiadaniu
umów terminowych] § 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych
umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowa-
nie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego
umowa miała trwać.

§ 2. (uchylony)
§ 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pra-
cownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości
wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej
jednak niż za 3 miesiące.

§ 5. Przepisu § 3 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę
pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi –
ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyń-
skiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku
pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych. W tych
przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45.

Art. 51. [Wliczanie do stażu pracy] § 1. Pracownikowi, który podjął pracę
w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres
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pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozo-
stawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się
za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależ-
nionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

§ 2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do
okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okre-
sowi, za który przyznano odszkodowanie.

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Art. 52. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika]
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę prze-
stępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę
wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po za-
sięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związ-
kowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.
W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa orga-
nizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni.

§ 4. (uchylony)

Art. 53. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika]
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego

pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i za-

siłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze
3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy
co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spo-
wodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych
przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić
w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki
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nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku
odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie po-
bierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić
po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny
nieobecności.

§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pra-

cownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do
pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Art. 54. (uchylony)

Art. 55. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika] § 1.
Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zosta-
nie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykony-
wanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w ter-
minie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze
względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym
w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia pod-
stawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracow-
nikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas
określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas,
do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowie-
dzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadnia-
jącej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11

pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy
przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego
z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez

wypowiedzenia

Art. 56. [Roszczenia pracownika] § 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano
umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązy-
waniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie
do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróce-
niu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

§ 2. Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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Art. 57. [Wynagrodzenie po przywróceniu] § 1. Pracownikowi, który pod-
jął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za
czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej
niż za 1 miesiąc.

§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa
w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to
także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem
wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego
albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu
szczególnego.

§ 3. (uchylony)
§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 58. [Odszkodowanie] Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56,
przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przy-
padku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodo-
wanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa
miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Art. 59. [Odszkodowanie w przypadku umowy terminowej] W razie roz-
wiązania przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas określony z na-
ruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia
pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już ter-
min, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby
niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego ter-
minu. W tym przypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości okreś-
lonej w art. 58.

Art. 60. [Rozwiązanie umowy w okresie wypowiedzenia] Jeżeli praco-
dawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem
przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracow-
nikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje
w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Art. 61. [Odesłanie] Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie
na podstawie przepisów niniejszego oddziału, stosuje się odpowiednio prze-
pis art. 51 § 2.

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez

wypowiedzenia

Art. 611. [Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie] W razie nieuzasad-
nionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodo-
wanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
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Art. 612. [Wysokość odszkodowania] § 1. Odszkodowanie, o którym mowa
w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres
wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na
czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia
za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres
wypowiedzenia.

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

Art. 62. (uchylony)

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę

Art. 63. [Wygaśnięcie umowy] Umowa o pracę wygasa w przypadkach
określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych.

Art. 631. [Śmierć pracownika] § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek
pracy wygasa.

§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracow-
nika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające wa-
runki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich
osób prawa te wchodzą do spadku.

Art. 632. [Śmierć pracodawcy] § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy
o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3.

§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn okreś-
lonych w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za
okres wypowiedzenia.

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez
nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231.

Art. 64–65. (uchylone)

Art. 66. [Tymczasowe aresztowanie] § 1. Umowa o pracę wygasa z upły-
wem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego
aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia
umowę o pracę z winy pracownika.

§ 2. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tym-
czasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika,
jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok unie-
winniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od
uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne
umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warun-
kowego umorzenia postępowania.
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Art. 67. [Odwołanie do sądu pracy] W razie naruszenia przez pracodawcę
przepisów niniejszego oddziału, pracownikowi przysługuje prawo odwoła-
nia do sądu pracy. W zakresie roszczeń stosuje się odpowiednio przepisy
oddziału 6 niniejszego rozdziału.

Rozdział IIa. (uchylony)

Art. 671–674. (uchylone)

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy

Art. 675. [Miejsce wykonywania; pojęcie telepracownika] § 1. Praca może
być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (telepraca).

§ 2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warun-
kach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczegól-
ności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Art. 676. [Porozumienie z organizacją związkową] § 1. Warunki stosowania
telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym mię-
dzy pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy
u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa –
w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszyst-
kimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść
porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozu-
mieniu art. 24125a.

§ 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę
projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie
z § 1 i 2, pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulami-
nie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związ-
kowymi w toku uzgadniania porozumienia.

§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związ-
kowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po
konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przy-
jętym u danego pracodawcy.

Art. 677. [Uzgodnienie warunków pracy] § 1. Uzgodnienie między stro-
nami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określo-
nych w art. 675, może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo
2) w trakcie zatrudnienia.

§ 2. Jeżeli do uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy w formie
telepracy dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo
określa się warunki wykonywania pracy, zgodnie z art. 675.
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§ 3. W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy,
na określone zgodnie z art. 675, może nastąpić na mocy porozumienia
stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien,
w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykony-
wania pracy w formie telepracy.

§ 4. Nie jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy w formie
telepracy na podstawie art. 42 § 4.

Art. 678. [Wniosek o zaprzestanie wykonywania telepracy] § 1. W termi-
nie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, zgodnie z art. 677

§ 1 pkt 2, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprze-
stanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich
warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin, od którego nastąpi
przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż
30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 2. Jeżeli wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie terminu
określonego w § 1, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględ-
nić ten wniosek.

§ 3. Po upływie terminu określonego w § 1 przywrócenie przez praco-
dawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić w trybie
art. 42 § 1–3.

Art. 679. [Brak przesłanek do wypowiedzenia umowy o pracę] Brak zgody
pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy, w przypadku okreś-
lonym w art. 677 § 3, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie
telepracy na zasadach określonych w art. 678, nie mogą stanowić przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

Art. 6710. [Dodatkowe informacje] § 1. Jeżeli podjęcie pracy w formie te-
lepracy następuje zgodnie z art. 677 § 1 pkt 1, informacja, o której mowa
w art. 29 § 3, obejmuje dodatkowo co najmniej:

1) określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze
znajduje się stanowisko pracy telepracownika;

2) wskazanie osoby lub organu, o których mowa w art. 31, odpowiedzial-
nych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do prze-
prowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 677 § 1 pkt 2, pracodawca
przekazuje na piśmie telepracownikowi informacje określone w § 1 pkt 1 i 2,
najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy w formie
telepracy.

Art. 6711. [Obowiązki pracodawcy] § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy

w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV
działu dziesiątego,

2) ubezpieczyć sprzęt,
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3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwa-
cją sprzętu,

4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia
w zakresie obsługi sprzętu

– chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umo-
wie, o której mowa w § 2.

§ 2. Pracodawca i telepracownik mogą, w odrębnej umowie, określić
w szczególności:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika
sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stano-
wiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone
w rozdziale IV działu dziesiątego;

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym
sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1, telepracownikowi przy-

sługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub
regulaminie, o których mowa w art. 676, lub w umowie, o której mowa w § 2.
Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególno-
ści normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość
wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Art. 6712. [Ochrona danych] § 1. Pracodawca określa zasady ochrony da-
nych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miarę po-
trzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

§ 2. Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami
ochrony danych, o których mowa w § 1, oraz jest obowiązany do ich prze-
strzegania.

Art. 6713. [Środki indywidualnego porozumiewania się na odległość] Te-
lepracownik i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego
porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo
podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Art. 6714. [Kontrola wykonywania telepracy] § 1. Pracodawca ma prawo
kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykony-
wania pracy.

§ 2. Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca
ma prawo przeprowadzać kontrolę:

1) wykonywania pracy,
2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego

sprzętu, a także jego instalacji,
3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

– za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidual-
nego porozumiewania się na odległość.
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§ 3. Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miej-
sca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kon-
trolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani
utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem.

§ 4. Pierwszą kontrolę, w zakresie określonym w § 2 pkt 3, przeprowadza
się, na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykony-
wania pracy.

Art. 6715. [Zakaz dyskryminacji telepracownika] § 1. Telepracownik nie
może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiąza-
nia stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy
zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności
związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

§ 2. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z po-
wodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia ta-
kiej pracy.

Art. 6716. [Dostęp do zakładu pracy] Pracodawca umożliwia telepracow-
nikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na
terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz ko-
rzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów
socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Art. 6717. [Bezpieczeństwo i higiena pracy] Jeżeli praca jest wykonywana
w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wy-
nikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone
w dziale dziesiątym, z wyłączeniem:

1) obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy,
określonego w art. 212 pkt 4;

2) obowiązków określonych w rozdziale III tego działu;
3) obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitar-

nych, określonego w art. 233.

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

Art. 68. [Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania] § 1. Stosu-
nek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określo-
nych w odrębnych przepisach.

§ 11. Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawiązuje się na czas nie-
określony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został
powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty
powołaniem.
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§ 2. (uchylony)

Art. 681. [Konkurs na stanowisko] Powołanie może być poprzedzone kon-
kursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia
kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.

Art. 682. [Termin nawiązania stosunku pracy; forma] § 1. Stosunek pracy
na podstawie powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu,
a jeżeli termin ten nie został określony – w dniu doręczenia powołania, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Powołanie powinno być dokonane na piśmie.

Art. 683. [Rozwiązanie poprzedniego stosunku pracy] Jeżeli pracownik
powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy
z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia,
może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie
przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez praco-
dawcę za wypowiedzeniem.

Art. 69. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umów bezter-
minowych] Jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej, do sto-
sunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy
o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem przepisów regulujących:

1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę;
2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania:

a) o bezskuteczności wypowiedzeń,
b) (uchylona)
c) o przywracaniu do pracy.

Art. 70. [Swoboda odwołania] § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie
powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym
terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy
to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został
powołany na stanowisko na czas określony.

§ 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.
§ 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwią-

zuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wy-
sokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez
wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.

Art. 71. [Rodzaj pracy odwołanego w okresie wypowiedzenia] Na wnio-
sek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wy-
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powiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje
zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych
przez strony warunkach pracy i płacy.

Art. 72. [Odwołanie w okresie ochrony] § 1. Jeżeli odwołanie nastąpiło
w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia
rozpoczyna się po upływie tego okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nie-
obecność trwa dłużej niż okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2, organ, który
pracownika powołał, może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

§ 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ odwołujący jest
obowiązany zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwali-
fikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia
pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed
odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjęcie innej
pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okre-
sowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania
na piśmie innej pracy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika,
któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4. W razie naruszenia przepisów § 1–3, pracownikowi przysługuje
prawo odwołania do sądu pracy.

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru

Art. 73. [Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy] § 1. Nawiązanie sto-
sunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obo-
wiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.

§ 2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu.

Art. 74. [Powrót do poprzedniego pracodawcy] Pracownik pozostający
w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy
u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko rów-
norzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli
zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wy-
boru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy,
chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Art. 75. [Odprawa] Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wy-
borem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomie-
sięcznego wynagrodzenia.

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania

Art. 76. [Nawiązanie stosunku pracy] Stosunek pracy nawiązuje się na
podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepi-
sach.
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Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę

Art. 77. [Nawiązanie stosunku pracy] § 1. Stosunek pracy między spół-
dzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę
o pracę.

§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje
ustawa – Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą
ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Dział Trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń związanych z pracą

Art. 771. [Układy zbiorowe pracy] Warunki wynagradzania za pracę i przy-
znawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe
pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów
art. 772–775.

Art. 772. [Regulamin wynagradzania] § 1.5 Pracodawca zatrudniający co
najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym
pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym
wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę
w regulaminie wynagradzania.

§ 11.6 Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych
zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem
zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może
ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

§ 12.7 Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowni-
ków, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakła-
dowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom okreś-
lonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wy-
nagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem
o jego ustalenie.

§ 2.8 W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne
świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

5 Art. 772 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

6 Art. 772 § 11 dodany ustawą z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.

7 Art. 772 § 12 dodany ustawą z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która
wchodzi w życie 1.01.2017 r.

8 Art. 772 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 16.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255),
która wchodzi w życie 1.01.2017 r.
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§ 3. Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowni-
ków zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym ukła-
dem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób
umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków
umów o pracę.

§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pra-
codawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia
z nią regulamin wynagradzania.

§ 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy
art. 239 § 3, art. 24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2.

§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch ty-
godni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty
u danego pracodawcy.

Art. 773. [Warunki wynagradzania w sferze budżetowej] § 1. Warunki wy-
nagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budże-
towej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określi, w drodze
rozporządzenia – w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właś-
ciwości innych organów – minister właściwy do spraw pracy na wniosek
właściwego ministra.

§ 2. Z dniem wejścia w życie układu zbiorowego pracy do pracowników
państwowych jednostek sfery budżetowej objętych tym układem nie mają
zastosowania przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1, powinno w szczególności
określać warunki ustalania i wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;
2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnio-

nych zwłaszcza szczególnymi właściwościami lub warunkami wykony-
wanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracowników, z tym że wy-
sokość składnika wynagrodzenia, którego przyznanie uwarunkowane
będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik zostanie
określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego;

3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być
uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika; w szcze-
gólności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej i jednorazowej od-
prawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego stosunek pracy
ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy
lub emeryturę.

Art. 774. (uchylony)

Art. 775. [Podróż służbowa] § 1. Pracownikowi wykonującemu na polece-
nie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należno-
ści na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
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§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia9,
wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi,
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto-
wej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami
kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet,
z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza
granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg
w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów,
noclegów i innych wydatków.

§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracow-
nikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa
się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo
w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym
pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania
lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na
obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika,
o którym mowa w § 2.

§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania
lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pra-
cownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej
odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę

Art. 78. [Kryteria ustalania wysokości] § 1. Wynagrodzenie za pracę po-
winno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wyko-
nywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także
uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

§ 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewi-
dzianym w art. 771–773, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom
stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym sta-
nowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli
zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.

Art. 79. (uchylony)

Art. 80. [Wynagrodzenie za pracę wykonaną] Wynagrodzenie przysługuje
za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje
prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak
stanowią.

9 Zob. rozp. z dnia 29.01.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Akt nr 1b w niniejszym
zbiorze.
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Art. 81. [Gotowość do pracy; przestój] § 1. Pracownikowi za czas niewy-
konywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód
z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynika-
jące z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony
przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każ-
dym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za
czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy
pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną
odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie prze-
widziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgod-
nie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie
wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmos-
ferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uza-
leżnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią.
W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy,
przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że
przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

Art. 82. [Wadliwe wykonanie pracy] § 1. Za wadliwe wykonanie z winy
pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli
wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie
jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniej-
szeniu.

§ 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracow-
nika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub
usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie
przysługuje.

Art. 83. [Normy pracy] § 1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu
pracy, jej wydajności i jakości, mogą być stosowane, jeżeli jest to uzasadnione
rodzajem pracy.

§ 2. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego po-
ziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane
w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewnia-
jących wzrost wydajności pracy.

§ 3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli
jest ono wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub
jego sprawności zawodowej.

§ 4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co
najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.
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Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę

Art. 84. [Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia] Pracownik nie
może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną
osobę.

Art. 85. [Termin wypłaty wynagrodzenia] § 1. Wypłaty wynagrodzenia za
pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry
terminie.

§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu,
niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem
wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§ 4. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za
okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określo-
nych w przepisach prawa pracy.

§ 5. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do
wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagro-
dzenie.

Art. 86. [Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia] § 1. Pracodawca jest
obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określo-
nych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe
spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne
tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub
układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny
sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub
pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Art. 87. [Potrącenia z wynagrodzenia] § 1. Z wynagrodzenia za pracę –
po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące
należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie na-
leżności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech pią-
tych wynagrodzenia;
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2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych
– do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie
przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których
mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych
potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodze-
nie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału
w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 6. (uchylony)
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty

wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy,
za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w któ-
rym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc,
dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki
wynagrodzenia.

Art. 871. [Kwoty wolne od potrąceń] § 1. Wolna od potrąceń jest kwota
wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odręb-
nych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w peł-
nym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia
społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych –
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek
pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pienięż-
nych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy,
kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru
czasu pracy.

Art. 88. [Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych] § 1. Przy
zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania eg-
zekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzy-
cieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne
pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych;

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub
administracyjnej.

§ 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek
wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.
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