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I. Uwagi ogólne

Stosunek pracy powstaje (nawiązuje się) na mocy oświadczeń woli stron 
bądź innych zdarzeń, z którymi ustawa łączy jego powstanie (w szczególności 
orzeczenia sądowego zastępującego oświadczenie woli stron).

Najczęściej podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Na-
wiązanie stosunku pracy na niektórych stanowiskach (określonych przepisami 
szczególnymi) następuje na podstawie powołania lub mianowania. Stosunek 
pracy może powstać także na podstawie wyboru na stanowisko, jeżeli z wyboru 
wynika obowiązek pracy w charakterze pracownika.

Nawiązanie stosunku pracy – bez względu na to, która z wymienionych 
podstaw wchodzi w grę – wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy 
i pracownika (art. 11 KP). Oświadczenie woli jest przesłanką nawiązania każ-
dego stosunku pracy i zostaje złożone poprzez zawarcie umowy o pracę albo 
towarzyszy jednostronnym aktom powołania, mianowania czy wyboru. Nawią-
zanie stosunku pracy zależy od swobodnej decyzji (aktu woli) pracownika. 
Zgodnie z zasadą wolności pracy stosunek pracy nie może bowiem powstać bez 
zgody osoby mającej świadczyć pracę.

Uznaniu pozostawione jest również nawiązanie stosunku pracy przez pra-
codawcę. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca jest obowiązany nawiązać 
stosunek pracy z określonymi osobami, np. z inwalidą wojennym i wojskowym 
skierowanym do pracy przez starostę1. Pracodawca nie ma natomiast obowiąz-
ku zawierania umów o pracę z osobami, którym urząd pracy wskazał jedynie 
wolne miejsca pracy. Takie skierowania wydawane osobom poszukującym za-
trudnienia mają charakter aktów pośrednictwa pracy.

W niektórych przypadkach pracodawca obowiązany jest w miarę możliwo-
ści ponownie zatrudnić pracownika, z którym stosunek pracy wcześniej ustał 
(zgodnie z przepisami prawa), co dotyczy w szczególności natychmiastowego 
rozwiązania stosunku pracy bez winy pracownika czy zwolnienia pracownika 
z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 22 § 11, nawiązanie stosunku pracy następuje bez względu 
na nazwę zawartej przez strony umowy, jeżeli tylko pracownik zobowiązu-
je się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

1 Art. 18 ust. 2 ustawy z 29.5.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 871).
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a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Dotyczy to za-
równo sytuacji, gdy strony nie zawarły żadnej umowy, jak i sytuacji, gdy za-
warły pozorną umowę cywilnoprawną, której treścią jest jednak świadczenie 
pracy odpowiadające wyżej wymienionym właściwościom. Przyjęcie takiego 
rozwiązania w znowelizowanym w 1996 r. Kodeksie pracy ma utrudnić uchyla-
nie się od stosowania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników.

Niezależnie od tego zawarcie umowy cywilnoprawnej, pomimo iż świad-
czenie pracy następuje na rzecz pracodawcy i pod jego kieownictwem (a więc 
tworzy stosunek pracy), stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowni-
ka i jest zagrożone karą grzywny (art. 281 pkt 1 KP). Inspekcja pracy może też 
prowadzić czynności kontrolne w przypadku świadczenia pracy przez osoby fi-
zyczne, niezależnie od podstawy tego świadczenia (art. 13 PIPU).

Ponadto sam zainteresowany, jak i na jego rzecz inspektor pracy 
(por. art. 631 KPC) mogą wnosić o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łą-
czący strony stosunek pracy, wbrew nazwie nadanej umowie przez strony, ma 
cechy stosunku pracy.

Umowa o pracę może być też zawarta dla pozoru, np. celem uzyskania 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zdaniem Sądu Najwyższego umowę 
o pracę uważa się za zawartą dla pozoru (art. 83 § 1 KC w zw. z art. 300 KP), 
jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że oso-
ba określona w umowie o pracę jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, 
a osoba wskazana jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy (por. wyr. 
z 4.8.2005 r., II UK 321/04, OSNP 2006, Nr 11–12, poz. 190). Pozorność umo-
wy o pracę ma miejsce jednak tylko wówczas, gdy mimo jej zawarcia praca 
w ogóle nie jest świadczona (por. wyr. z 5.10.2006 r., I UK 324/06, MoPr 2008, 
Nr 1, s. 40).

II. Dane osobowe

Prawo pracy po części w sposób odrębny od przepisów powszechnie obo-
wiązujących reguluje ochronę danych osobowych kandydata do pracy lub pra-
cownika.

Przed nawiązaniem stosunku pracy lub w czasie jego trwania pracodawca 
może zbierać informacje o osobie ubiegającej się o zatrudnienie lub o pracow-
niku. Dotyczy to danych, na które zezwalają przepisy prawa, lub które są ko-
nieczne do realizacji umowy o pracę, bądź niezbędne do podjęcia koniecznych 
działań przed zawarciem umowy1. Na podstawie Kodeksu pracy pracodawca 

1 Por. art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
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może żądać od osoby ubiegającej się o pracę podania danych osobowych obej-
mujących:
1) imię i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Od pracownika pracodawca może żądać podania dalszych danych, jak 
 PESEL i NIP, a także danych dotyczących stanu rodzinnego, w tym zwłaszcza 
imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci w zakresie niezbędnym do przyzna-
nia określonych uprawnień (art. 221 § 2 KP). Ujawnienie tych danych już po 
nawiązaniu stosunku pracy ma zapobiegać dyskryminacji kandydata do pracy 
ze względu na wiek i stan rodzinny. W zakresie nieuregulowanym w Kodeksie 
pracy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych oso-
bowych.

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie złożenia 
określonych dokumentów, w tym zwłaszcza dwóch kwestionariuszy osobo-
wych: kandydata do pracy i pracownika, świadectwa pracy czy dokumen-
tów stwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pracodawca może również pod-
dać kandydata sprawdzeniu przydatności do pracy (np. poprzez testy, rozmowy 
kwalifikacyjne, złożenie przez niego planu działania na powierzonym stanowi-
sku).

Ma on prawo uzyskania informacji o osobie, której dane osobowe zgroma-
dzone zostały w Krajowym Rejestrze Karnym (prawomocnie skazanej za prze-
stępstwo lub przestępstwo skarbowe), w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia 
pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, 
korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmo-
wania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowa-
dzenia określonej działalności gospodarczej1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowiązany jest 
przeprowadzić wstępne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywanej pracy i nie może dopuścić go do pracy bez takich badań. Ba-
dania te są przeprowadzane na koszt pracodawcy2.

1 Art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 678 ze zm.).

2 Por. też rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie 
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).
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Pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej ze sto-
sunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników1.

W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy przekazuje on dokumen-
tację pracowniczą podmiotowi prowadzącemu działalność w dziedzinie prze-
chowywania dokumentacji, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, 
jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji li-
czonego:
1) od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy – dla dokumentacji 

 osobowej;
2) od dnia wytworzenia – dla dokumentacji płacowej2.

Działalność w tym zakresie mogą prowadzić archiwa państwowe lub inne 
podmioty mające zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w dziedzi-
nie przechowywania dokumentacji.

III. Zawarcie umowy o pracę

1. Pojęcie umowy

Umowa o pracę jest to zgodne oświadczenie woli stron, według którego jed-
na strona, zwana pracownikiem, zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły, 
powtarzający się, na rzecz drugiej strony, zwanej pracodawcą, pracę określo-
nego rodzaju, a druga – zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

Umowa o pracę odznacza się cechami, które pozwalają zaliczyć ją do kil-
ku rodzajów umów według ogólnej nauki o zobowiązaniach. Jest umową dwu-
stronnie zobowiązującą, odpłatną i konsensualną; wynikają z niej prawa 
i obowiązki dla obu stron stosunku pracy, świadczenia ich są spełniane zasad-
niczo pod tytułem odpłatnym, a zawarcie umowy następuje zawsze przez sa-
mo porozumienie stron. Realne oddanie do dyspozycji pracodawcy przez pra-
cownika jego zdolności do pracy nie jest konieczne do skutecznego zawarcia 
umowy i powstania stosunku pracy. Umowa o pracę jest zawierana intuitu per-
sonae, tzn. w celu stworzenia między pracownikiem a zatrudniającym go pra-
codawcą osobowej więzi, która wymaga osobistego wykonywania pracy przez 
 pracownika.

1 Por. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 894).

2 Art. 51u ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst 
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.).
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Umowa o pracę nie jest czynnością cywilnoprawną. Jest unormowana bo-
wiem przepisami Kodeksu pracy, a tylko posiłkowo stosuje się do niej – zgod-
nie z art. 300 KP – przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Odgraniczenie umowy o pracę od innych umów o świadczenie usług

Umowa o pracę różni się od innych umów o świadczenie usług, w szczegól-
ności od umowy o dzieło (art. 627 i nast. KC) oraz od umowy zlecenia i innych 
umów, do których odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu (art. 734 
i 750 KC).

Umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu, a jej cel stanowi określony wy-
nik pracy, nie zaś samo świadczenie pracy w sposób ciągły, powtarzający się, 
jak w przypadku stosunków opartych na umowach o pracę będących umowa-
mi „starannego działania”. Umowy o dzieło i umowy, do których odnoszą się 
przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, nie muszą być wykonywane osobiście 
przez osobę zobowiązującą się wykonać oznaczone dzieło lub spełniać zlecone 
czynności (art. 356 § 1 KC). Umowy takie w zasadzie są wykonywane na ryzy-
ko tych osób, a ponadto nie stwarzają organizacyjnego podporządkowania, ja-
kie istnieje między pracownikiem a pracodawcą. Umowa o pracę może być wy-
konywana tylko za wynagrodzeniem, natomiast do istoty stosunku prawnego 
regulowanego przepisami Kodeksu cywilnego o zleceniu nie należy odpłatność 
świadczenia usług (art. 735 § 1 KC).

3. Funkcje umowy o pracę

Umowa o pracę jest czynnością prawną powodującą powstanie stosunku 
pracy. Na tym polega podstawowa funkcja umowy o pracę według teorii prze-
widującej, że umowa zawarta przez pracownika z pracodawcą, lub zastępujący 
tę umowę akt administracyjny są dla powstania stosunku pracy konieczne i wy-
starczające (tzw. teoria umowy). Nauka polska jednomyślnie podziela dzisiaj 
to zapatrywanie, odrzucając przeciwną teorię, zwaną teorią włączenia, według 
której stosunek pracy powstaje na skutek włączenia pracownika do składu za-
łogi zakładu pracy. Według art. 26 KP, stosunek pracy nawiązuje się w terminie 
określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie 
określono – w dniu zawarcia umowy.

Podstawową funkcją umowy o pracę jest indywidualizacja warunków 
pracy. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju pracy, jaką ma wykonywać pracownik, 
a także czasu trwania umowy (rozpoczęcie i zakończenie). Łączy się z tym 
określenie w umowie jej rodzaju, przez co ustawa rozumie wybór pomiędzy 
umową na czas nieokreślony lub jedną z umów terminowych. Indywidualizacja 
stosunku pracy obejmuje także rozmiar zatrudnienia, miejsce pracy oraz wyna-
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grodzenie. Przy tym ostatnim umowa decyduje o jego składnikach, ich wysoko-
ści oraz przesłankach nabycia (o ile nie wynikają one z wewnątrzzakładowych 
lub branżowych przepisów płacowych). Są to sprawy pochodne od rodzaju 
pracy, która będzie świadczona u danego pracodawcy, a tym samym niemożli-
we do uregulowania w ustawie. Jak z tego widać, najważniejsze elementy sto-
sunku pracy, w tym zwłaszcza główny element, jakim jest świadczenie pracy, 
są ustalane umownie.

Pojęcie „indywidualizacji” warunków pracy może jeszcze występować 
w drugim znaczeniu. Umowa o pracę może kształtować niektóre prawa i obo-
wiązki danego pracownika odmiennie niż pozostałych pracowników, co doty-
czy np. indywidualnego rozkładu czasu pracy czy przyznania mu dodatkowych 
uprawnień. Jest to więc odejście od typowych warunków zatrudnienia. Może 
ono dotyczyć również całych grup pracowników, zatrudnianych na warunkach 
odbiegających od modelu stosowanego w danej jednostce organizacyjnej. Od-
nosi się to także do stosowania nowych form pracy, w tym także tych, które nie 
mają jeszcze odrębnych podstaw prawnych, jak np. praca na wezwanie. O ile 
indywidualizacja warunków pracy w pierwszym znaczeniu jest konieczna, to 
w drugim jest fakultatywna.

Inną funkcją umowy o pracę jest konkretyzacja ustawowych obowiąz-
ków i praw stron stosunku pracy. Różnica pomiędzy umowną indywidualizacją 
a konkretyzacją warunków zatrudnienia polega na tym, że prawidłowo sporzą-
dzona umowa zawsze musi indywidualizować sytuację pracownika, a jej kon-
kretyzacja zależy tylko od rodzaju wykonywanej pracy i warunków zakłado-
wych (w wielu wypadkach wystarczy regulacja ustawowa).

Konkretyzacja dotyczy zwłaszcza obowiązków pracowniczych. Przykła-
dem jest konkretyzacja obowiązku przestrzegania tajemnicy służbowej, obo-
wiązku dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony mienia pracodawcy czy za-
kazu konkurencji. Umowa może także konkretyzować obowiązki pracownika 
poprzedzające rozwiązanie stosunku pracy, co dotyczy np. sposobu rozliczenia 
się pracownika z powierzonego mienia po ustaniu stosunku pracy.

W omawianym zakresie umowa konkuruje z poleceniem pracodawcy, 
w drodze którego możliwa jest także konkretyzacja niektórych obowiązków 
pracowniczych. W porównaniu z poleceniem umowa gwarantuje jednak pra-
cownikowi stały zakres obowiązków, który nie może być zmieniany bez jego 
zgody.

Umowa może też nadawać niektórym obowiązkom pracownika charakter 
podstawowy, stanowiąc, iż ich naruszenie zagrożone jest zwolnieniem dys-
cyplinarnym pracownika. Nie można zabronić pracodawcy uznawania niektó-
rych obowiązków za podmiotowo istotne. Do rozwiązania natychmiastowego 
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powinno prowadzić naruszenie konkretnej umowy, a nie tylko abstrakcyjnych 
przepisów prawa.

4. Składniki (treść) umowy o pracę

4.1. Postanowienia przewidziane kodeksem

Artykuł 29 § 1 KP przewiduje, że umowa o pracę powinna określać strony 
umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szcze-
gólności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia.

Oznaczenie stron umowy dotyczy zwłaszcza pracodawcy. W przypadku 
złożonych tworów gospodarczych lub organizacyjnych nie zawsze może być 
bowiem jasne, która jednostka zatrudnia pracownika.

Strony powinny określić rodzaj umowy, spośród przewidzianych Kodek-
sem pracy, która zostaje zawarta między nimi.

Rodzaj pracy może być natomiast określony poprzez podanie nazwy sta-
nowiska, funkcji lub oznaczenie zespołu czynności, które będzie wykonywać 
pracownik. Może on być uzupełniony dodatkowym szczegółowym wylicze-
niem obowiązków pracownika, noszącym najczęściej nazwę „zakres czynno-
ści”. Muszą się one jednak mieścić w rodzaju umówionej pracy.

W zakresie wykonywania pracy danego rodzaju pracownik może pozosta-
wać tylko w jednym stosunku prawnym z tym samym pracodawcą (por. wyr. SN 
z 13.3.1997 r., I PKN 43/97, OSN 1998, Nr 24, poz. 494).

Miejsce wykonywania pracy może być określone poprzez podanie adre-
su osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej będącej pracodawcą. Miej-
scem tym może być zarówno siedziba pracodawcy, jak i określona placówka 
( jednostka organizacyjna) poza tą siedzibą. Inaczej jednak niż przy niektórych 
innych warunkach zatrudnienia, np. czasu pracy, prawo w zasadzie nie ograni-
cza stron co do sposobu określenia miejsca pracy. Dlatego też strony mogą je 
określać w różny sposób (por. Nb. 205).

Miejsce pracy jest umownym składnikiem stosunku pracy. Nie może być on 
zastąpiony jednostronnym wyznaczeniem przez pracodawcę miejsca wykony-
wania pracy (art. 22 § 1 KP).

Umowa powinna określać wynagrodzenie, odpowiadające rodzajowi pra-
cy, ze wskazaniem jego składników. Kodeks nie przesądza, na ile powinno to 
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być szczegółowe. Wynagrodzenie zasadnicze należy podać w sposób wyraźny. 
Nie zawsze jest to możliwe w odniesieniu do dodatkowych składników wyna-
grodzenia, które mogą mieć charakter zmienny, uzależniony od przyszłych zda-
rzeń (np. zysku pracodawcy). W takim przypadku ich określenie jest możliwe 
przez odesłanie do odpowiednich przepisów płacowych.

Wymiar czasu pracy oznacza przede wszystkim rozmiar zatrudnienia: 
tzw. cały etat lub jego część. W drugim przypadku może on również określać 
dzienną lub tygodniową normę czasu pracy, ewentualnie w powiązaniu z dnia-
mi, w których świadczona jest praca.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodo-
wać ustalenia jego warunków w sposób mniej korzystny w stosunku do pra-
cowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze, 
z uwzględnieniem jednak zasady proporcjonalności wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń związanych z pracą (art. 292 KP).

Ustalenie terminu rozpoczęcia pracy oznacza zarazem ustalenie terminu 
nawiązania stosunku pracy. W razie braku takiego ustalenia w umowie, stosu-
nek pracy nawiązuje się z dniem jej zawarcia, a jeżeli i to nie zostało ustalone 
– z chwilą dopuszczenia pracownika do pracy. Od tej też chwili obydwie strony 
stosunku pracy korzystają ze swoich praw i są związane swoimi obowiązkami. 
Od nawiązania stosunku pracy liczy się też okres zatrudnienia pracownika, co 
może mieć wpływ na nabycie lub wymiar niektórych jego uprawnień.

Jedynie określenie rodzaju pracy stanowi składnik konieczny umowy 
o pracę. Nie są umowami o pracę porozumienia obejmujące samo zobowiąza-
nie kandydata na pracownika do świadczenia bliżej nieokreślonej pracy i zobo-
wiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za nieoznaczonym wynagro-
dzeniem i na nieustalonym z góry stanowisku.

Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia za pracę nie jest koniecz-
nym składnikiem umowy o pracę, ponieważ jest to element akcesoryjny w sto-
sunku do postanowienia określającego rodzaj pracy (ustalenie rodzaju pracy 
decyduje często o wysokości wynagrodzenia, gdy strony nic na ten temat nie 
postanowiły). Postanowienia umowne przewidujące całkowitą lub częściową 
nieodpłatność pracy są z mocy art. 18 § 2 KP nieważne, a zamiast nich stosuje 
się odpowiednie przepisy płacowe. W grę wchodzi więc tutaj składnik uzupeł-
niający z mocy prawa treść umowy o pracę.

Podobnie wskazanie miejsca pracy nie jest koniecznym składnikiem umo-
wy o pracę. W razie jego braku wykonywanie pracy odbywa się w siedzibie 
pracodawcy.

Określenie rodzaju umowy o pracę również nie może uchodzić za koniecz-
ny składnik umowy o pracę. Umowa, która nie została oznaczona jako termino-
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wa (na czas określony lub na okres próbny), jest z istoty swej umową na czas 
nieokreślony.

W żadnym też wypadku podanie terminu rozpoczęcia pracy nie należy do 
postanowień koniecznych, ustalenie bowiem chwili nawiązania stosunku pracy 
jest możliwe w inny, wyżej przedstawiony sposób.

Jak wynika z przedstawionych uwag, art. 29 § 1 KP nie może być rozumia-
ny jako przepis zawierający wyszczególnienie wszystkich składników (przed-
miotowo) istotnych, koniecznych do dokonania czynności prawnej, zwanej 
umową o pracę. Porozumienie zawierające zobowiązanie pracownika do wy-
konywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz zobowiązanie 
pracodawcy do zatrudniania pracownika przy pracach odpowiadających temu 
rodzajowi jest umową o pracę powodującą nawiązanie stosunku pracy (art. 22 
§ 1), nawet jeśli strony nie wypowiedziały się co do innych składników wymie-
nionych w art. 29 § 1 KP, m.in. co do takich warunków, jak miejsce pracy, czas 
pracy i wysokość wynagrodzenia za pracę. Porozumienie tylko co do rodzaju 
pracy nie wystarcza jedynie wtedy, gdy przedmiotem negocjacji między stro-
nami były inne jeszcze warunki umowy. Wówczas umową muszą być objęte 
wszystkie postanowienia stanowiące przedmiot negocjacji. Jeżeli negocjacji na 
temat tych innych warunków nie było, to w braku postanowień umownych sto-
suje się odpowiednie przepisy Kodeksu, postanowienia układu zbiorowegopra-
cy, regulaminu pracy i innych aktów prawnych.

4.2. Postanowienia dodatkowe

Prawo dopuszcza również w umowie wiele innych postanowień. W szcze-
gólności w umowie o pracę mogą być zawarte takie postanowienia, jak wy-
dłużenie o jeden szczebel okresu wypowiedzenia umowy o pracę z pracowni-
kiem zatrudnionym na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną 
(art. 36 § 5).

Strony mogą również umownie przewidzieć odpowiedzialność materialną 
pracownika za powierzone mienie. W umowie może być określony także wy-
miar i rozkład czasu pracy, jeżeli ma on charakter indywidualny. Dotyczy to 
zwłaszcza sytuacji, w której pracownik zostaje zatrudniony na część etatu.

Tylko w umowie o pracę można ustalić:
1) zatrudnienie pracownika w skróconym tygodniu pracy lub pracy weekendo-

wej,
2) liczbę godzin pracy osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze, powyżej 

których przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

75



71

Nb. 75

Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest 
obowiązany do ustalenia regulaminu, w umowie o pracę można określić pewne 
elementy czasu pracy, a w szczególności:
1) przerwę niewliczaną do czasu pracy, nieprzekraczającą 60 minut,
2) inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż 150 

(por. Nb. 232).
W umowie należy określić należności z tytułu podróży służbowej pracowni-

ków zatrudnionych poza sferą budżetową (art. 775 § 3).
Postanowienia umowy przewidziane w Kodeksie pracy nie wyczerpują jej 

treści. Strony korzystają bowiem ze swobody umów, która oznacza dopusz-
czalność regulowania w umowie wszystkich innych spraw, jeżeli nie pogarsza 
to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami prawa. Odejście od tzw. go-
spodarki planowej łączy się też z przywróceniem faktycznej swobody umów, 
co powoduje, że strony często znacznie rozbudowują treść umowy o pracę. 
Dotyczy to zwłaszcza sektora prywatnego, w którym pracodawcy dążą do za-
mieszczania w umowie postanowień gwarantujących ochronę ich interesów. 
Podobnie postępują pracodawcy zagraniczni, którzy często wykorzystują za-
graniczne wzorce umów o pracę, dostosowując je do polskich przepisów i wa-
runków rynku pracy.

Pozostaje sporne, czy w umowie o pracę strony mogą ustalić zakaz dodat-
kowego zatrudnienia, obowiązek uzyskania zgody przez pracownika na takie 
zatrudnienie lub obowiązek informowania pracodawcy o tym fakcie. Zależy to 
od rozumienia zasady wolności pracy. Ograniczenie takie nie wynika z prawno-
międzynarodowego ujęcia tej zasady1. Można też bronić poglądu, iż gwaranto-
wana w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP „wolność wyboru i wykonywania zawodu 
oraz wyboru miejsca pracy” nie dotyczy relacji między pracodawcą a pracow-
nikiem, lecz stosunków między państwem a obywatelem. Tym samym, poza 
wyjątkami określonymi w ustawie, prawo nie może ograniczać tej wolności. 
Nie wyklucza to natomiast swobody stron w tym zakresie. W ramach wolno-
ści wyboru zawodu czy miejsca pracy pracownik może wyrazić zgodę na wyżej 
wymienione warunki umowy bądź wybrać taki zawód lub miejsce pracy, w któ-
rym nie występują umowne ograniczenia dodatkowego zatrudnienia.

Umowa o pracę może zawierać obowiązek dbałości o dobre imię praco-
dawcy, stanowiący zresztą rozwinięcie obowiązku dbałości o dobro pracodaw-
cy (por. art. 100 § 2 pkt 4). Z podobnych względów w umowie można wprowa-
dzić również zakaz przyjmowania od klientów lub kontrahentów pracodawcy 
prezentów czy jakichkolwiek innych korzyści materialnych, połączony niekie-

1 Por. L. Florek, Zakaz pracy przymusowej w międzynarodowym prawie pracy, Polityka 
Społeczna 1986, Nr 9.
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dy z obowiązkiem ich natychmiastowego przekazania pracodawcy. Interes pra-
codawcy może uzasadniać również nałożenie na pracownika w umowie obo-
wiązku zachowania w tajemnicy niektórych jej postanowień.

Umowa może zobowiązywać też pracownika do składania sprawozdań z wykonywanej 
pracy oraz do natychmiastowego zwrotu mienia pracodawcy (w tym zwłaszcza całości nale-
żącej do niego dokumentacji) w chwili rozwiązania stosunku pracy.

Może ona zawierać też klauzulę, iż naruszenie niektórych jej postanowień może ozna-
czać ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, dające pracodawcy podsta-
wę do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Zasadność tej podstawy, w razie sporu, podlega 
ocenie sądu.

Z drugiej strony, w umowie można przewidzieć dodatkowe uprawnie-
nia dla pracownika, jak w szczególności prawo do dodatkowych składników 
wynagrodzenia uzależnionych od efektów działalności pracownika czy udział 
w zyskach pracodawcy (tzw. bonusów) lub prawo do dodatkowych świadczeń, 
jak np.: dodatek urlopowy, gratyfikacja za przepracowanie określonej liczby lat 
czy opcje na akcje1, prawo do korzystania ze służbowego samochodu czy za-
pewnienie możliwości podniesienia kwalifikacji na koszt pracodawcy. To ostat-
nie może być jednak połączone z obowiązkiem zwrotu kosztów szkolenia pra-
cownika w razie rozwiązania stosunku pracy przez niego lub z jego winy przed 
określonym czasem. Umowa może również zawierać klauzulę waloryzującą 
wysokość wynagrodzenia za pracę, ustalając je według innego miernika war-
tości niż pieniądz polski (art. 3581 § 2 KC w zw. z art. 300 KP). Dotyczy to 
zwłaszcza ustalenia wysokości wynagrodzenia jako równowartości określonej 
kwoty waluty obcej, np. dolarów USA2.

Umowa o pracę może też kształtować korzystniej, w porównaniu z przepi-
sami prawa, sytuację pracownika, np. przewidując dłuższy okres wypowiedze-
nia umowy w przypadku, gdy jest ono dokonywane przez pracodawcę. Może 
ona przewidywać również, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania przez 
pracodawcę umowy zawartej na czas określony zapłaci on wynagrodzenie do 
końca okresu, do którego umowa miała trwać (potocznie tzw. wykupienie umo-
wy lub złoty kontrakt).

4.3. Informowanie pracowników

Umowa zawiera również część informacji, o których stanowi dyrektywa 
91/533/EWG w sprawie obowiązku pracodawcy informowania pracowników 

1 Opcje na akcje – prawo zakupu akcji po pewnym okresie zatrudnienia w cenie ustalo-
nej na początku, niekiedy niższej od aktualnej wartości rynkowej. Zysk pracownika wyni-
ka z różnicy między ceną rynkową i ustaloną ceną, jak również z zakładanego wzrostu ceny 
 akcji. Opcje służą związaniu pracownika z firmą.

2 Por. wyr. SN z 7.11.1995 r. (I PRN 40/95, OSNP 1996, Nr 12, poz. 168).
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o warunkach umowy lub stosunku pracy. Umieszczenie ich w umowie oznacza, 
iż są one uzgodnione między stronami. Pozostałe informacje objęte dyrektywą 
są przekazywane bezpośrednio pracownikowi.

W szczególności, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 
o pracę, pracodawca informuje pracownika na piśmie o dobowej i tygodniowej 
normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiarze 
urlopu wypoczynkowego, okresie wypowiedzenia umowy oraz układzie zbio-
rowym pracy, którym pracownik jest objęty. W ciągu 1 miesiąca, najpóźniej 
do rozwiązania umowy, pracodawca powinien poinformować o zmianie tych 
warunków. Zarówno informacja o warunkach zatrudnienia, jak i o ich zmia-
nie może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów (art. 29 
§ 3–33 KP).

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – do-
datkowo, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, informuje pracowników 
o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, jak również 
przyjętym sposobie potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 
nieobecności w pracy (art. 29 § 3 KP).

4.4. Pracownicy skierowani za granicę

Na mocy art. 291 KP umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pra-
cy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres 
przekraczający 1 miesiąc powinna dodatkowo określać:
1) czas wykonywania pracy za granicą,
2) walutę, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie w czasie pracy za gra- 

nicą.
Ponadto, pracodawca jest obowiązany poinformować na piśmie pracow-

nika o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za 
granicą obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwatero-
wania, a także o warunkach powrotu pracownika do kraju. Może to nastąpić 
przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów. Dotyczy to także ich zmia-
ny (w ciągu 1 miesiąca najpóźniej do rozwiązania umowy).

5. Zakaz konkurencji

Umowa o pracę może obejmować również zakaz konkurencji (obok 
możliwości uregulowania tego zakazu w osobnej umowie). Zgodnie bowiem 
z art. 1011, pracownik nie może bez zgody pracodawcy, w zakresie określonym 
w odrębnej umowie, prowadzić konkurencyjnej wobec niego działalności ani 
też świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność, 
niezależnie od podstawy prawnej takiej pracy. Zakaz konkurencji nie działa 
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więc z mocy prawa, a jedynie na podstawie umowy, na której zawarcie pracow-
nik musi wyrazić zgodę. Umowa wprowadzająca zakaz konkurencji musi być 
zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Pracodawca, który poniesie szko-
dę wskutek naruszenia tego zakazu, będzie mógł domagać się odszkodowania 
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu o odpowiedzialności material-
nej. Ponadto pracownik może ponosić odpowiedzialność za naruszenie tego za-
kazu, tak jak za naruszenie innych obowiązków pracowniczych (do zwolnienia 
natychmiastowego włącznie).

Jeżeli pracownik miałby dostęp do szczególnie ważnych informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, to strony mogą w dro-
dze umowy rozciągnąć zakaz konkurencji na określony czas po ustaniu sto-
sunku pracy (klauzula konkurencyjna – art. 1012). Kodeks nie ogranicza czasu 
obowiązywania takiego zakazu. Za ten czas pracownik ma natomiast prawo do 
odszkodowania, płatnego w ratach miesięcznych, które nie może być niższe niż 
25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosun-
ku pracy. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać w razie ustania przyczyn, 
które go uzasadniają lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wy-
płaty odszkodowania.

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania jest możli-
we w drodze porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o zakazie konkurencji 
lub jej wcześniejszego rozwiązania, np. w drodze wypowiedzenia, jeżeli umo-
wa to dopuszcza (por. wyr. SN z 8.2.2007 r., II PK 159/06, OSNP 2008, Nr 7–8, 
poz. 91 i powołane tam wcześniejsze orzecznictwo). Jednak naruszenie przez 
byłego pracownika umowy o zakazie konkurencji upoważnia byłego pracodaw-
cę do wstrzymania wypłat dalszych rat odszkodowania (wyr. SN z 26.6.2012 r., 
II PK 279/11, OSNP 2013, Nr 13, poz. 155). 

Wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zo-
bowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodaw-
cę na podstawie art. 231 KP, (wyr. SN z 11.2.2015 r., I PK 123/14, OSNP 2016, 
Nr 7, poz. 151 ). Nie jest jednak wyłączone przejście klauzuli konkurencyjnej 
(art. 1012 § 1 KP) na nowego pracodawcę na podstawie prawnej przewidującej 
sukcesję praw i obowiązków, innej niż art. 231 § 1 KP (wyr. SN z 19.1.2017 r., 
I PK 275/16). Kodeks nie narusza zakazu konkurencji przewidzianego w prze-
pisach szczególnych1. Zakazy wynikające z przepisów szczególnych mają po 
części charakter ustawowy (obowiązują niezależnie od woli stron), podczas 
gdy zakaz konkurencji z Kodeksu pracy – umowny (dobrowolny).

1 Zgodnie z art. 14 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
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Zgodnie z art. 11 ZNKU, zakaz takiej konkurencji obejmuje również byłego pracowni-
ka. Nie może on w ciągu 3 lat od ustania stosunku pracy przekazywać, ujawniać lub wyko-
rzystywać cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża to lub 
narusza interesy przedsiębiorcy (przepis art. 11 ust. 2 ZNKU dopuszcza również umowne 
wydłużenie lub skrócenie tego okresu). W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, 
przedsiębiorca może zażądać zaniechania tej konkurencji i usunięcia jej skutków, jak również 
naprawienia wyrządzonej szkody (art. 18 ust. 1 ZNKU).

Członek zarządu spółki z o.o. (art. 211 KSH) i spółki akcyjnej (art. 380 KSH) nie mo-
że bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spół-
ce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku 
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do 
powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Do zakazu konkurencji może mieć także zastosowanie przepis art. 266 
§ 1 KK, zgodnie z którym – kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na 
siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał 
się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publicz-
ną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6. Sposób zawarcia umowy o pracę

Umowa o pracę może być zawarta bądź w drodze negocjacji, bądź przez 
złożenie oferty i jej przyjęcie przez drugą stronę.

Jeżeli strony prowadzą negocjacje zmierzające do zawarcia umowy o pra-
cę, to umowa ta zostaje zawarta, gdy uzgodnione zostaną wszystkie postano-
wienia objęte negocjacjami. W stosunkach pracy w związku z art. 300 KP ma 
zastosowanie art. 72 KC przewidujący, że umowa między stronami prowa-
dzącymi negocjacje w celu zawarcia umowy zostaje zawarta, gdy strony doj-
dą do porozumienia co do wszystkich postanowień będących przedmiotem ne-
gocjacji. Oznacza to, że porozumienie co do rodzaju pracy nie wystarcza, gdy 
przedmiotem pertraktacji były jeszcze inne warunki pracy, jak w szczególności: 
miejsce pracy, wynagrodzenie za pracę, rodzaj umowy, a nawet termin rozpo-
częcia pracy.

Drugim możliwym sposobem zawarcia umowy o pracę jest przyjęcie ofer-
ty złożonej przez jedną ze stron.

Ogłoszenie o wolnych miejscach pracy zamieszczone np. w prasie lub w urzędzie pracy 
uważa się jedynie za zaproszenie do negocjacji.

Zawarcie umowy o pracę w takim wypadku polega na złożeniu przez pra-
codawcę lub kandydata na pracownika oświadczenia wyrażającego wolę za-
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warcia oznaczonej umowy i na przyjęciu tej oferty przez drugą stronę. Oferta 
musi zawierać co najmniej określenie rodzaju pracy. W tych sytuacjach mają 
odpowiednie zastosowanie przepisy art. 66–71 KC. Umowa o pracę może być 
zawarta przez wyrażenie zgody na wykonywanie proponowanej pracy, nawet 
w sposób dorozumiany, lub przez samo przystąpienie do pracy.

Szczególną postacią zawarcia umowy jest dopuszczenie do pracy osoby, 
która wyraziła gotowość podjęcia określonego zatrudnienia. Wola zawarcia 
umowy o pracę może być wyrażona przez każde zachowanie ujawniające tę 
wolę w sposób dostateczny (art. 60 KC w zw. z art. 300 KP). Dopuszczenie do 
pracy na określonym stanowisku oznacza dojście przez strony do porozumie-
nia w przedmiocie rodzaju umowy, a to wystarcza już do nawiązania stosunku 
pracy.

Zawarcie umowy w ten sposób może powodować wątpliwości co do rodzaju zawartej 
umowy. Z reguły przyjmuje się, że w braku wyraźnych zastrzeżeń dopuszczenie pracownika 
do wykonywania pracy oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 29 § 1 KP, regułą powinno być zawieranie umów o pracę na 
drodze negocjacji dotyczących rodzaju i warunków umowy, a w szczególno-
ści rodzaju pracy i miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy, terminu jej 
rozpoczęcia i wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy. Jeżeli nego-
cjacje nie objęły wszystkich tych składników albo umowa została zawarta na 
podstawie oferty, pracodawca powinien ją potwierdzić na piśmie, o czym mo-
wa poniżej.

Umowa o pracę może być także zawarta przez przedstawiciela. Żaden przepis prawa pra-
cy nie wyklucza takiej możliwości, gdyż jedynie samo świadczenie pracy musi mieć cha-
rakter osobisty. Do działania przedstawiciela stosuje się w tym zakresie przepisy art. 95 
i nast. KC.

7. Forma zawarcia umowy o pracę

Forma czynności prawnej jest to sposób złożenia (przejawienia) oświadcze-
nia woli składającego się na istotę danej czynności. Według art. 60 KC „wola 
osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zacho-
wanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny”. Oświadcze-
nie woli może być więc wyrażone na piśmie, ustnie bądź w sposób dorozumia-
ny (per facta concludentia).

Kodeks pracy postanawia, że umowa o pracę powinna być zawarta na pi-
śmie (z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, w szczególności 
rodzaju pracy i terminu jej rozpoczęcia, wymiaru czasu pracy oraz wynagro-
dzenia odpowiadającego rodzajowi pracy). W Kodeksie pracy brak jest jednak 
ogólnego przepisu określającego skutki niezachowania formy czynności praw-
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nych w stosunkach pracy. Czynności dokonane w stosunkach pracy bez zacho-
wania formy pisemnej zastrzeżonej w Kodeksie pracy lub w akcie szczegól-
nym można by uważać za nieważne tylko wówczas, gdyby taki rygor (sankcję) 
przewidywał odpowiedni przepis ustawy (art. 73 § 1 KC w zw. z art. 300 KP), 
jak to czyni np. art. 1013 KP w stosunku do umowy wprowadzającej zakaz 
 konkurencji.

Zgodnie z uchw. Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 18.4.1988 r. 
(III PZP 62/87, OSNC 1988, Nr 12, poz. 165), nieważna jest też umowa o wspólnej odpowie-
dzialności materialnej pracowników za mienie zakładu pracy powierzone im łącznie, jeżeli 
nie została zawarta na piśmie.

W Kodeksie pracy nie został ustanowiony rygor nieważności umów 
o pracę zawartych bez zachowania formy pisemnej. Jeżeli jednak umowa o pra-
cę nie została zawarta na piśmie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika 
do pracy potwierdza mu pisemnie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy 
oraz jej warunków (art. 29 § 2 KP). Wynika z tego, że ważna jest także umowa 
zawarta ustnie bądź w sposób dorozumiany (np. przez przystąpienie bądź przez 
dopuszczenie do pracy). W tej formie zawierane są z reguły umowy, które do-
chodzą do skutku nie na podstawie negocjacji, lecz przez przyjęcie oferty na-
wiązania stosunku pracy, złożonej przez jedną ze stron.

Sporządzenie umowy o pracę ułatwia stronom udowodnienie faktu zawar-
cia określonej umowy. Jedynie w tym ogólnym, potocznym sensie można by 
mówić o znaczeniu pisemnej umowy o pracę do celów dowodowych. W żad-
nym jednak wypadku nie jest to forma, która do celów dowodowych musi być 
spełniona, pod groźbą szczególnych sankcji z art. 74 KC.

Strony mogą jednakże ograniczyć możliwość zmian umowy w sposób ustny lub dorozu-
miany poprzez zamieszczenie w niej stwierdzenia, iż wszelkie zmiany danej umowy wyma-
gają formy pisemnej.

Omawiana forma pisemna nie ma charakteru wyłącznie instrukcyjnego. 
Niedopełnienie przez pracodawcę wymagań określonych w art. 29 § 1 KP po-
ciąga za sobą, jak już wspomniano, szczególną sankcję w postaci obowiązku 
potwierdzenia na piśmie stron, rodzaju umowy i jej warunków. Niepotwierdze-
nie umowy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagro-
żone karą grzywny (art. 281 pkt 2 KP).

Zatrudnienie przez pracodawcę pracownika bez zawarcia z nim w wymaga-
nym terminie umowy na piśmie jest uważane za nielegalne, chociaż w odróż-
nieniu od innych przypadków nielegalnego zatrudnienia, określonych w art. 2 
ust. 1 pkt 13 ustawy z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), nie jest to zagrożone karą 
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grzywny z mocy przepisów tej ustawy. Brak umowy pisemnej może spowodo-
wać także spór o ustalenie treści umowy na podstawie art. 189 KPC.

IV. Rodzaje umów o pracę

1. Uwagi wstępne

Klasyfikacja umów w prawie pracy przedstawia się znacznie prościej niż 
w cywilnym prawie obligacyjnym. Nie rozróżnia się tutaj umów jednostronnie 
i dwustronnie zobowiązujących, odpłatnych i nieodpłatnych, konsensualnych 
i realnych itd. Umowa o pracę jest zawsze umową dwustronnie zobowią-
zującą, i to umową wzajemną, z której wynika dla każdej ze stron obowią-
zek spełnienia świadczenia w zamian za świadczenie drugiej strony (do ut des). 
W stosunkach pracy opartych na umowach o pracę występuje jednak w mniej-
szym stopniu niż w umowach wzajemnych prawa cywilnego, ekwiwalentność 
świadczeń, ponieważ niektóre świadczenia pracodawcy nie są równoważni-
kiem świadczenia pracy przez pracownika (np. wynagrodzenie wypłacane za 
okres urlopu wypoczynkowego czy niektórych zwolnień od pracy). Nie ma 
w prawie pracy umów zawieranych ważnie pod tytułem darmym. Wreszcie 
wszystkie umowy o pracę mają charakter umów konsensualnych, dochodzą-
cych do skutku w drodze porozumienia stron (art. 11).

W prawie pracy rozróżnia się umowy bezterminowe, zawierane na czas 
z góry nieokreślony oraz terminowe, które z woli stron lub z mocy ustawy roz-
wiązują się z upływem oznaczonego okresu bądź z chwilą wykonania określo-
nej pracy.

Kodeks pracy rozróżnia trzy podstawowe odmiany umów o pracę, zwane 
w Kodeksie „rodzajami”:
1) na okres próbny,
2) na czas określony,
3) na czas nieokreślony.

Odmianą umowy na czas określony jest umowa na zastępstwo (art. 25 § 1).
Zawarcie umowy określonego rodzaju zależy w zasadzie od woli stron, któ-

re powinny określić w umowie jej rodzaj. Nie dotyczy to jedynie następują-
cych po sobie umów na czas określony, które można zawrzeć tylko dwukrotnie, 
o czym mowa poniżej (por. Nb. 83). O rodzaju umowy o pracę nie decyduje 
jednak tylko jej nazwa. Istotna jest też treść umowy, wskazująca na zamiar na-
wiązania stosunku pracy na czas z góry nieokreślony itd.

Jeżeli z umowy nie wynika, że została zawarta umowa terminowa, należy 
przyjąć, iż jest to umowa na czas nieokreślony. Nie można bowiem domniemy-
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wać, że strony zawarły taką umowę, gdy to nie wynika ani z jej treści, ani z fak-
tów konkludentnych.

Kodeks pracy nie przewidział możliwości zawierania przez pracodawców z przyszły-
mi pracownikami umów przedwstępnych, znanych prawu cywilnemu. Zgodnie jednak 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego1, umowy przedwstępne mogą być zawierane z kandyda-
tami na pracowników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 389–390), które mają 
odpowiednie zastosowanie w stosunkach pracy. Umowę taką może zawrzeć np. osoba, która 
zamierza nawiązać stosunek pracy z danym pracodawcą, pozostając jeszcze w innym stosun-
ku pracy, który zamierza rozwiązać. 

Podobną instytucją jest list intencyjny, w którym przyszły pracodawca de-
klaruję intencję zatrudnienia danej osoby, często też określając jego warunki. 
W obydwu przypadkach nie może to być podstawą roszczenia o nawiązanie 
stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron, lecz jedynie roszczenia o odszko-
dowanie. 

Na podstawie art. 390 § 1 KC w zw. z art. 300 KP, jeżeli strona zobowią-
zana do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę (pracodawca) uchyla się od 
jej zawarcia, druga strona (pracownik) może żądać naprawienia szkody pole-
gającej na utracie wynagrodzenia uzyskiwanego w stosunku pracy, który zo-
stał przez nią rozwiązany dlatego, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, 
a nie szkody polegającej na utracie wynagrodzenia, które miała otrzymywać 
według ustaleń umowy przyrzeczonej (wyr. SN z 6.1.2009 r., I PK 117/08).

2. Umowa na okres próbny

Kodeks pracy unormował umowę na okres próbny jako jedną z umów ter-
minowych. Umowa ta różni się od innych umów terminowych szczególnym 
przeznaczeniem, jakiemu służy. Zatrudnianie pracowników na podstawie 
umów na okres próbny jest fakultatywne. W praktyce jednak umowy te są sto-
sowane bardzo często.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się 
w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości wykonywania przez 
niego określonej pracy2. Ponowne zawarcie takiej umowy jest możliwe w celu 
wykonywania innego rodzaju pracy, a tego samego rodzaju pracy – po upływie 
3 lat od dnia zakończenia poprzedniej umowy (art. 25).

Zakazane jest zawieranie omawianych umów na okres dłuższy, jak rów-
nież ich ponawianie. Okres próbny może natomiast trwać krócej. Postanowie-

1 Por. uchw. SN z 22.4.1977 r. (I PZP 5/77, OSNC 1977, Nr 10, poz. 180); wyr. SN 
z 3.10.1979 r. (I PRN 128/79, OSNC 1980, Nr 1–2, poz. 39).

2 Przepis nie wspomina o tym, że celem tej umowy może być także poznanie przez pra-
cownika warunków pracy u danego pracodawcy.
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nia umowne ustalające dłuższy od ustawowego okres próbny są z mocy art. 18 
§ 2 KP nieważne i ulegają na podstawie tego przepisu zastąpieniu dyspozycją 
art. 25 § 2 KP ograniczającą maksymalny okres próby do 3 miesięcy.

Okres próbny rozpoczyna się w terminie określonym w umowie jako dzień 
rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego terminu nie określono – w dniu zawarcia 
umowy (art. 26). Okres próbny pokrywa się więc z okresem trwania umowy. 
Przerwy w świadczeniu pracy nie podlegają tym samym odliczeniu z okresu 
 próbnego.

Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, jeżeli nie 
uległa wcześniej wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiąza-
niu na mocy porozumienia stron bądź wygaśnięciu. Jeżeli strony zamierzają 
kontynuować zatrudnienie, to powinny zawrzeć nową umowę o pracę, jedną 
z trzech pozostałych.

3. Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest zawierana bądź do końca okresu ustalonego 
kalendarzowo, bądź do momentu dającego się w czasie oznaczyć przez wska-
zanie faktu, który powinien w przyszłości nastąpić. Jest to zatem umowa zawie-
rająca termin końcowy stosunku pracy.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach umowa ta ulega przedłużeniu: do dnia porodu, jeżeli 
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Umowa na czas określony jest zawierana w celu wykonania zadań oznaczo-
nych w czasie, może zatem być stosowana ze względu na okresowy charakter 
pracy pewnych grup zawodowych (np. nauczycieli, artystów teatralnych, osób 
kierowanych do pracy za granicą) bądź dla zapewnienia obsady stanowisk pra-
cowniczych w pewnych okresach wzmożonego zapotrzebowania na pracę. Na 
podstawie takich umów mogą być zatrudnieni również robotnicy sezonowi.

Umowa na czas określony może być zawarta w celu świadczenia przez pra-
cownika pracy wchodzącej w zakres pewnego oznaczonego i z góry ograni-
czonego w czasie zadania, (np. budowy jakiegoś obiektu, zbioru plonów w go-
spodarstwie rolnym, sporządzenia bilansu. Wcześniej występowała ona jako 
umowa na czas wykonania określonej pracy. Różni się ona od umowy okreś-
lonej końcową datą tym, że nie wskazuje nawet pośrednio dnia zakończenia 
stosunku pracy, lecz jego ustanie uzależnia ogólnie od przyszłego zdarzenia 
w postaci zakończenia określonej pracy. Omawiana umowa może być zawie-
rana wówczas, gdy ścisłe oznaczenie czasu trwania umowy nie jest możliwe, 
np. pracach dorywczych i sezonowych o niedającym się z góry określić termi-
nie wykonania.
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