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Art. 1 pkt 1 (zmiana
Art. 25(1) §4
Kodeksu pracy).

Treść uwagi (propozycja zmian)

§4 powinien zostać podzielony na
odrębne jednostki redakcyjne tak
aby punkty 1-3 mogły stanowić
samodzielne podstawy zatrudnienia
na czas określony bez konieczności
spełnienia dodatkowych warunków,
że zawarcie umów w takim
przypadku służy zaspokojeniu
rzeczywistego zapotrzebowania o
charakterze okresowym i jest
niezbędne w tym zakresie w świetle
wszystkich okoliczności zawarcia
umowy.

Uzasadnienie uwagi

Stanowisko resortu

Dodatkowy warunek zawarcia
Uwaga nieuwzględniona. Jej
umowy o pracę na czas określony, tj. uwzględnienie byłoby sprzeczne z
wskazanie, że zawarcie umowy o
prawem Unii Europejskiej.
pracę na czas określony w danym
Dokonanie oceny, czy zawarcie
przypadku służy zaspokojeniu
umowy w danym przypadku służy
rzeczywistego zapotrzebowania o
zaspokojeniu rzeczywistego
charakterze okresowym i jest
zapotrzebowania o charakterze
niezbędne w tym zakresie w świetle
okresowym i jest niezbędne w tym
wszystkich okoliczności zawarcia
zakresie w świetle wszystkich
umowy, powinien zostać
okoliczności zawarcia umowy, jest
1.
ograniczony do sytuacji wskazanej w konieczne we wszystkich czterech
obecnym §4 pkt 4.
przypadkach. Do nadużycia
Wykonywanie prac np. sezonowych
stosowania umów na czas określony
samo w sobie świadczy o tym, że
może bowiem dojść także w
chodzi o zapotrzebowanie o
przypadku naprzemiennego
charakterze okresowym. Należy
stosowania umów zawieranych w
zauważyć, że w przypadku
celach lub okolicznościach
ewentualnego sporu pracownika z
wskazanych w ww. przepisie.
pracodawcą sądy pracy będą
Należy również stwierdzić, że
oceniać, czy w konkretnym
obowiązek, o którym mowa w
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Odniesienie do
stanowiska resortu

Art. 11(zmiana
ustawy o
pracownikach
samorządowych).

2.

W związku z dokonywaniem zmian
w zakresie zatrudniania
pracowników na czas określony
zwracamy się z wnioskiem o
jednoznaczne wskazanie w ustawie
o pracownikach samorządowych, że
pracownicy samorządowi mogą być
zatrudniani na podstawie umowy o
pracę na czas określony w granicach
wynikających z przepisów Kodeksu
pracy.

przypadku praca rzeczywiście miała
charakter okresowy. Zwracamy
również uwagę, że obowiązki
wskazane w §5 czy w art. 29 §1(1)
dotyczą wyłącznie przypadku
określonego w art. 25(1) §4 pkt 4.
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w
uzasadnieniu jednego ze swoich
wyroków (Sygn. akt IV Pa 79/14)
postawił tezę, że dokonując
systemowej wykładni przepisów art.
16 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
21.11.2008r. o pracownikach
samorządowych tj. przy założeniu
zupełności regulacji, przyjąć należy,
że w przypadku zatrudnienia
pracownika samorządowego, regułą
jest umowa o pracę na czas
nieokreślony. Umowa o pracę na
czas określony jest możliwa, ale
jedynie w przypadku przewidzianym
art. 16 ust. 2 tj. w przypadku osób
podejmujących prace po raz
pierwszy w jednostkach
samorządowych, w celu odbycia
służby przygotowawczej.
Sąd powołał się na pogląd wyrażony
w doktrynie Jakuba Stelina w
Komentarzu do art. 16 ustawy o
pracownikach samorządowych (LEX
2013 r.).

projektowanym art. 29 § 11 k.p.,
dotyczy wszystkich umów o pracę, o
których mowa w projektowanym
art. 251 § 4 k.p.

Uwaga nieuwzględniona. Celem
niniejszej nowelizacji jest
dostosowanie przepisów Kodeksu
pracy do prawa UE; jedynie w
ramach tego celu dokonywane są
niezbędne zmiany w innych
ustawach, tj. związane bezpośrednio
z projektowanymi zmianami w
Kodeksie pracy.

Zwracamy uwagę, że wskazany
pogląd jest nielogiczny, jego
zastosowanie w zasadzie może
uniemożliwić prowadzenie
elastycznej polityki zatrudnienia w
urzędach, co przypominamy było
jednym z celów wprowadzenia
ustawy w 2009 r. (np. realizacja
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projektów, okresowe zwiększenie
zatrudnienia w związku ze zmianą
sposobu realizacji zadań albo
potrzeb pracodawcy – np.
zwiększenie zatrudnienia w
przypadku realizacji inwestycji itp.).
Wskazujemy również, że pogląd
zaprezentowany przez sąd nie jest
podzielany przez wszystkich
przedstawicieli doktryny. Odrębny
pogląd został przykładowo wyrażony
w komentarzu Agnieszki RzateckiejGil wyd. Lexis Nexis.
3.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn
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