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I. Podstawa opracowania
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CHECKLIST
Podstaw¹ opracowania CHECKLIST by³y przepisy prawa pracy oraz innych ga³êzi prawa, o ile maj¹ zwi¹zek z umow¹ o pracê. Dobór zagadnieñ
sk³adaj¹cych na poszczególne punkty listy oraz ich zakres przedmiotowy stanowi¹ wyraz pogl¹dów i doœwiadczeñ zawodowych autora w przedmiocie objêtym CHECKLIST. Autor nie aspiruje jednak do wyczerpania ca³oœci zagadnieñ
i kwestii zwi¹zanych z problematyk¹ zawierania umowy o pracê. Poza ramami
opracowania pozostaje ca³y szereg zagadnieñ i obowi¹zków stron stosunku pracy powsta³ych w zwi¹zku z zawieraniem lub zawarciem umowy o pracê, które
wykraczaj¹ poza sam¹ treœæ umowy. Autor zdaje sobie równie¿ sprawê, ¿e czêœæ
wyra¿onych w niniejszym opracowaniu uwag ma charakter dyskusyjny i mo¿e
byæ kwestionowana.
Za³o¿eniem konstrukcyjnym CHECKLIST jest odpowiednioœæ i wzajemna
zgodnoœæ poszczególnych jej punktów z postanowieniami umowy o pracê.
W celu u³atwienia u¿ytkownikowi pos³ugiwania siê list¹ oznaczono w niej
w nawiasach przy tytu³ach poszczególnych punktów wagê konkretnych postanowieñ umowy:
– (O) – obligatoryjne,
– (FI) – fakultatywne istotne,
– (FU) – fakultatywne u¿yteczne,
– (Z) – zakazane.
Ponadto zaznaczono równie¿ wyraŸnie podstawy prawne kszta³towania poszczególnych postanowieñ umowy o pracê.

II. Wskazówka przy korzystaniu z CHECKLIST
Wprawdzie na podstawie poszczególnych punktów CHECKLIST mo¿na
ustaliæ treœæ umowy o pracê, to nie s³u¿y ona ukszta³towaniu treœci konkretnej
czy uniwersalnej umowy. Pomaga jedynie przygotowaæ siê do tego procesu
w sposób umo¿liwiaj¹cy zrozumienie i uœwiadamianie sobie skutków podejmo1
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wanych decyzji oraz dokonywanych czynnoœci. Nie jest ona te¿ uniwersalna
i kompletna w tym sensie, ¿e mo¿na na jej podstawie ustaliæ treœæ i zawrzeæ
ka¿d¹ umowê o pracê, w ka¿dych okolicznoœciach i z ka¿dym pracodawc¹
czy pracownikiem. U¿ytkownik, który w taki sposób bêdzie korzysta³
z CHECKLIST, robi to na swoj¹ wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ.
Pos³ugiwanie siê list¹ ma ten sens, i¿:
– u³atwia i porz¹dkuje proces podejmowania decyzji co do rodzaju, zakresu
przedmiotowego oraz doboru poszczególnych postanowieñ umowy o pracê,
– zwiêksza pewnoœæ w³aœciwego rozumienia poszczególnych postanowieñ
umowy,
– zmniejsza ryzyko niezamierzonych skutków prawnych,
– pozwala zwróciæ uwagê na inne, oprócz obligatoryjnych, postanowienia
umowy, które coraz powszechniej wystêpuj¹ na rynku pracy,
– dostarcza ogólnych wskazówek do ustalenia z nale¿yt¹ starannoœci¹ treœci
umowy.

III. U¿ytkownicy
CHECKLIST przeznaczona jest zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy pragn¹ œwiadomie kszta³towaæ treœæ umowy o pracê. Mo¿e ona tak¿e byæ pomocna dla osób zajmuj¹cych siê zawodowo zarz¹dzaniem zasobami
ludzkimi, poœrednictwem pracy czy doradztwem personalnym oraz œwiadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie.
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