
 
 

 

11 pytań o prawo pracy – warsztaty dla kadry kierowniczej 

Szybka realizacja zadań, praca wykonywana przez pracowników starannie i bezbłędnie, elastyczne i 

życiowe podejście do pracowników - to właściwe priorytety osoby kierującej pracownikami. Czy 

jednak prawo pracy sprzyja tym priorytetom? A może jest to dziedzina pełna skomplikowanych 

norm i zbędnych formalności? Jakie są granice prawne w obszarze zarządzania pracą innych osób? 

Gdzie tkwią największe pułapki? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie ponosić 

odpowiedzialności cywilnej, wykroczeniowej lub karnej?  

Szkolenie, w którym weźmiecie Państwo udział, daje odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z 

zarządzaniem pracownikowi – w kontekście prawa pracy. Efektem szkolenia jest uporządkowanie 

wiedzy w taki sposób, aby osoba kierująca pracownikami miała świadomość, w jakich obszarach 

prawo pracy jest elastyczne, a w jakich normy są bardzo restrykcyjne.  

Poniżej  11 przykładowych pytań „z życia firm” - ilustrujących tematykę szkolenia.  

1. Gdy pracownik niezadowolony z podwyżki, czuje się dyskryminowany? 

Na początku roku miały miejsce podwyżki. Jeden z pracowników był z nich szczególnie 

niezadowolony. Stwierdził, że jego podwyżka jest znacznie mniejsza niż podwyżka innych osób, a to 

stanowi dyskryminację. Pracownik zagroził, że jeśli kierownik nie przemyśli swojej decyzji, to sprawa 

trafi do PIP i do sądu pracy. Co stanie się, jeśli pracownik zrealizuje swoją groźbę? 

2. Przeterminowane orzeczenie lekarskie z winy pracownika. 

Firma bardzo dba o bezpieczne warunki pracy. Kiedy jednak w firmie pojawiła się kontrola 

Państwowej Inspekcji Pracy, ze strony inspektora padł zarzut, że jeden z pracowników pracował przez 

2 tygodnie bez aktualnego badania okresowego. Kierownik wyjaśnił, że pracownik otrzymał 

skierowanie na miesiąc przed upływem terminu aktualności posiadanego orzeczenia i z własnej winy 

nie poszedł na badanie – pomimo 2 pisemnych przypomnień. Czy takie wyjaśnienie uchroni 

kierownika przed mandatem? 

3. Uniki w zakresie odbioru pisma o rozwiązaniu umowy. 

Przy próbie wręczenia wypowiedzenia pracownik nie przyjął dokumentu od pracodawcy. Zamiast 

tego, położył na biurku kierownika zwolnienie lekarskie. Następnie poszedł do domu. Czy w tej 

sytuacji kierownik nic nie może zrobić? Inny pracownik, zwalniany dyscyplinarnie za porzucenie 

pracy, nie podejmuje korespondencji z poczty. Czy i w tym przypadku firma jest bezradna? 

4. Dorabianie do pensji w sobotę przez zainteresowanych pracowników. 

Od czasu do czasu zdarza się, że chętni pracownicy mogą dodatkowo przyjść do pracy w sobotę, za co 

otrzymują wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. Nikt nie jest do takiej pracy zmuszany. Pracownicy nie 

chcą dnia wolnego za sobotę, bo w takim przypadku nic by nie zarobili dodatkowo. Do tej pory nie 



 
 

 

było z tym w firmie problemu, jednak wkrótce firma będzie kontrolowana przez PIP. Czy cokolwiek 

grozi kierownikom, którzy w taki sposób organizują i rozliczają pracę? 

5. Kierowanie pojazdem w podróży służbowej a czas pracy. 

Kilku pracowników wraca z delegacji samochodem w wolną od pracy sobotę. Dwóch z nich kieruje 

pojazdem na zmianę. Czy w tym przypadku sobotę należy im wliczyć do czasu pracy i oddać z tego 

tytułu dzień wolny? 

6. Gdy pracownik zniszczy firmowe mienie. 

Pracownik nie stosował się do instrukcji urządzenia, przez co je uszkodził, powodując wielotysięczne 

straty. Co można w tej sytuacji zrobić? Czy można potrącić wartość szkody z pensji pracownika? Czy 

można dać mu karę porządkową? Czy w grę wchodzi zwolnienie z pracy? Czy można wstrzymać 

wydanie świadectwa pracy do czasu naprawienia szkody? 

7. Czy się różni mobbing od dyscyplinowania pracownika?  

Kierownik zdenerwował się na pracownika, który kilkakrotnie zlekceważył udzielone mu wskazówki, 

co spowodowało opóźnienie we właściwym wykonaniu pracy. Irytacja spowodowała, że kierownik 

odezwał się do pracownika podniesionym głosem, co gorsza w sposób niecenzuralny i przy 

świadkach. Pracownik w odpowiedzi oświadczył, że zgłasza do PIP i sądu pracy sprawę o mobbing. Co 

się może w tej sytuacji wydarzyć? 

8. Nadużywanie Internetu w godzinach pracy. 

Przełożony podejrzewa, że dwóch pracowników w godzinach pracy godzinami „surfuje” po 

Internecie. Czy prawo pracy pozwala na zweryfikowanie podejrzeń poprzez monitorowanie 

aktywności pracowników w Internecie? Co zrobić, jeśli podejrzenia pracodawcy okażą się zasadne? 

9. Oddawanie krwi jako urlop na żądanie. 

W zakładzie pracy dochodzi często do sytuacji, że po dłuższych świętach, weekendzie lub dniu 

wypłaty wzrasta współczynnik absencji. Jednym z przedstawianych wówczas dokumentów jest 

zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa. Czy rzeczywiście takie zaświadczenie może być dla pracownika 

odpowiednikiem urlopu na żądanie – tyle że udzielanego „po fakcie”? 

10. Osoby obciążane karami przez PIP. 

Kontrola PIP często kończy się grzywną. Jak wysokie grzywny są wymierzane w rezultacie kontroli? 

Czy koszty grzywny ponosi firma, czy też kierownik? Jeśli płaci kierownik – to jakiego szczebla 

zarządzania? A może to służba bhp albo dział kadr odpowiada za naruszenia przepisów bhp? 

11. Umowa zlecenia i umowa o dzieło – bezpieczne formy zatrudnienia? 

Z przyczyn składowo-podatkowych, umowy zlecenia i o dzieło to popularne formy zatrudnienia. W 

ostatnich latach ZUS drobiazgowo jednak sprawdza umowy o dzieło, często je kwestionując. To  



 
 

 

wiąże się z decyzją nakazującą odprowadzenie składek nawet z kilku lat wraz z odsetkami. Decyzja 

ZUS może więc oznaczać nawet bankructwo firmy. Kiedy mamy szanse, że umowa o dzieło nie 

zostanie przez ZUS podważona? Czy umowy zlecenia i o dzieło mogą być kwestionowane również 

przez PIP i z jakich powodów? 

Powyższe pytania, to tylko 11 przykładów tematyki szkolenia. Dla osoby kierującej pracownikami, 

szkolenie będzie stanowiło kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy!!! Warsztaty dają 

konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. 

Trener prowadzący szkolenie posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w obszarze prawa 

pracy, kontroli PIP, doradztwa w sprawach kadrowych i kierowania pracą innych osób. Dzięki 

temu, profil warsztatów jest dopasowany do potrzeb osób zarządzających pracownikami, a 

zastosowany język jest przystępny – niezależnie od wiedzy i doświadczenia uczestników. 
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