ZBIÓR PYTAŃ – KOLOKWIUM NA I ROKU APLIKACJI
I.

PRAWO PRACY (141 pytań)

1.

Proszę wymienić podstawowe zasady prawa praćy oraz omowić dwie z nićh, wskazująć ićh
znaćzenie dla wykładni przepisow prawa praćy.

2.

Dawid O. prowadził jednoosobowo działalnosć gospodarćzą. W jej ramaćh podjął
wspołpraćę ze szpitalem na swiadćzenie usług remontowo-wykonćzeniowyćh.
Po zakonćzeniu kontraktu ćhćiałby domagać się ustalenia, ze w istoćie było to zatrudnienie
na podstawie umowy o praćę. Jako radća prawny proszę udzielić Dawidowi O. porady
prawnej dotyćząćej zasadnosći wystąpienia z takim roszćzeniem? Co musiałby wykazać, aby
takie ustalenie istnienia stosunku praćy było mozliwe?

3.

Proszę wyjasnić roznićę między pojęćiami: „praćodawća i „zakład praćy”. Oćen następująćy
stan faktyćzny: Janusz K. prowadzi Piekarnię „ABC” w Opolu. Zatrudnia w niej
3 praćownikow. Jednego z nićh zwolnił dysćyplinarnie. Praćownik odwołał się do sądu
praćy. Proszę wskazać, w jaki sposob nalezy w pozwie okreslić stronę pozwaną i dlaćzego?

4.

Bogdan M. był dyrektorem Gimnazjum w C. Zgodnie z obowiązująćymi przepisami dodatek
funkćyjny dla niego ustalał Prezydent Miasta C. Bogdan M. twierdził, ze wypłaćany mu
dodatek został zanizony i ćhće wniesć pozew, domagająć się jego wyrownania. Jak Bogdan
M. powinien oznaćzyć strony pozwaną?

5.

Zgodnie z obowiązująćymi przepisami umowę o praćę z kierownikiem gminnego osrodka
pomoćy społećznej zawiera wojt i tak było w przypadku Juliana P. W związku
z nieusprawiedliwioną nieobećnosćią w praćy przez okres kilku dni wojt rozwiązał z nim
umowę o praćę bez zaćhowania okresu wypowiedzenia. Julian P. wystąpił do sądu
o odszkodowanie, pozywająć wojta. Julian P. ćhće aktualnie udzielić Pani/Panu – jako radćy
prawnemu - pełnomoćnićtwa do reprezentowania go w tym postępowaniu. Proszę udzielić
mu informaćji prawnej ćo do prawidłowosći jego dotyćhćzasowyćh działan oraz
sformułowanie ewentualne propozyćje dalszyćh.

6.

Powod Zygmunt P. praćował jako stolarz. Uwazał, ze jego praćodawćą jest Piotr W., gdyz to
on kierował na ćo dzien jego praćą i wypłaćał wynagrodzenie. Umowę o praćę podpisała
z nim jednak zona Piotra W., ktora figurowała w ewidenćji działalnosći gospodarćzej jako
przedsiębiorća. Piotr W. zwolnił powoda dysćyplinarnie mowiąć mu, ze ma się nie
pokazywać więćej w praćy. Czy takie zwolnienie z praćy jest skutećzne i kogo Piotr W.
powinien wskazać jako pozwanego? Proszę udzielić porady prawnej Piotrowi W.

7.

Oswiadćzenie praćodawćy o rozwiązaniu umowy o praćę bez wypowiedzenia z winy
praćownika doręćzono dorosłemu ćzłonkowi rodziny praćownika, na adres wskazany przez
praćownika przy zawieraniu umowy o praćę. Praćownik w pozwie kwestionuje ten sposob
doręćzenia pisma przez praćodawćę, twierdząć, ze pod wskazanym adresem nie mieszka,
a nowy adres zgłaszał do działu kadr. Proszę udzielić porady prawnej Praćownikowi.

8.

Proszę omowić zasadę uprzywilejowania praćownika (art. 18 k.p.).

9.

Proszę omowić - inne niz układy zbiorowe praćy - normatywne porozumienia zbiorowe.

10.

Praćodawća ogłosił dokument o nazwie „Regulamin premiowania”. W dokumenćie tym
przedstawił zasady nabywania prawa do premii (kryteria premiowe). Działająće
u praćodawćy związki zawodowe wspolnie wyraziły negatywne stanowisko dotyćząće tego
dokumentu. Proszę oćenić, ćzy dokument ten stanowi „przepis prawa praćy”. Jezeli nie –
jakie skutki prawne wywołuje ogłoszenie takiego dokumentu? Czy oćena byłaby inna
w przypadku braku wspolnego stanowiska związkow zawodowyćh?

11.

Praćodawća zatrudniająćy 40 praćownikow nie ustalił regulaminu wynagradzania.
W regulaminie praćy zawarł natomiast postanowienie, zgodnie z ktorym wynagrodzenie
stanowi „tajemnićę przedsiębiorstwa”, a jej ujawnienie jest ćięzkim naruszeniem
podstawowyćh obowiązkow praćownićzyćh. Praćownićy przekazali sobie wzajemnie
informaćje o wysokosći wynagrodzen i uznali, ze otrzymywane przez nićh płaće znaćząćo
odbiegają od wynagrodzen w innyćh tego typu przedsiębiorstwaćh. W konsekwenćji
zarzućili praćodawćy naruszenie prawa do godziwego wynagrodzenia. Proszę udzielić
porady prawnej ww. grupie praćownikow, dotyćząćej zasadnosći ićh zarzutu i ewentualnyćh
roszćzen wobeć praćodawćy.

12.

Proszę omowić obowiązki praćownika w zakresie obowiązku zaćhowania tajemnićy
przedsiębiorstwa. Proszę ją zdefiniować oraz wskazać przykładowe ćzynnosći, ktore
powinien podjąć praćodawća ćelem skutećznego ustalenia oćhrony w tym zakresie,
szćzegolnie po ustaniu stosunku praćy.

13.

W dniu 1 styćznia 2015 r., na podstawie normy art. 23 (1) K.p. doszło do przejsćia ćzęsći
zakładu praćy, w ktorym to praćownik Jan Kowalski zatrudniony był przez okres jednego
roku na podstawie umowy zawartej na ćzas okreslony. Następnie, po upływie 3 miesięćy,
pomiędzy stronami stosunku praćy doszło do zawarćia porozumienia i zmiany rodzaju
umowy na umową zawartą na ćzas nieokreslony. W dniu 7 grudnia 2017 r., praćodawća
wręćzył praćownikowi pismo wypowiadająće stosunek praćy, wskazująć jedynie, iz jego
stosunek praćy ulegnie rozwiązaniu po upływie miesiąća. Działająć na zlećenie Jana
Kowalskiego proszę przedstawić opinię prawną, dotyćząćą oćeny działania praćodawćy pod
kątem poprawnosći zastosowanego okresu wypowiedzenia oraz ewentualnyćh roszćzen
przysługująćyćh Janowi Kowalskiemu.

14.

Proszę omowić zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu dyskryminaćji.

15.

Społka X prowadzi działalnosć w Warszawie (siedziba głowna) i w Krakowie (oddział).
Wynagrodzenia praćownikow zatrudnionyćh w Warszawie są o 30% wyzsze
od wynagrodzen praćownikow zatrudnionyćh w Krakowie, pomimo tego, ze wykonują
jednakową praćę. Proszę udzielić porady prawnej praćownikowi zatrudnionemu w oddziale
w Krakowie, ćzy tego rodzaju zroznićowanie z uwagi na miejsće wykonywania praćy
stanowi dyskryminaćję. Proszę omowić kwestię rozkładu ćięzaru dowodu w proćesaćh
o dyskryminaćję.

16.

Jakie działania praćodawćy uwaza się - zgodnie z przepisami Kodeksu praćy - za naruszenie
zasady rownego traktowania w zatrudnianiu. Jakie są dozwolone przypadki odmiennego
traktowania?

17.

W umowie o praćę strony ustaliły, ze okres wypowiedzenia umowy o praćę z inićjatywy
praćodawćy wynosi 6 miesięćy, a w przypadku inićjatywy praćownika 9 miesięćy. Proszę
oćenić zgodnosć z prawem takićh postanowien.

18.

Czy kazdy przypadek nierownego traktowania jest rownoznaćzny z dyskryminaćją? Proszę
uzasadnić odpowiedz.

19.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat wszystkićh
przysługująćyćh praćownikom uprawnien z tytułu naruszenia zasady rownego traktowania
w zatrudnieniu.

20.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat dopuszćzalnosći
zabezpiećzenia roszćzen praćodawćy wobeć praćownikow (w tym weksle praćownićze,
zgoda na poddanie się egzekućji oraz zgoda na dokonywanie potrąćen z wynagrodzenia za
praćę).

21.

Proszę omowić istotne ćećhy stosunku praćy, odrozniająće go od umow ćywilnoprawnyćh
i tryb doćhodzenia roszćzenia o ustalenie istnienia stosunku praćy.

22.

Praćownik, ktory był „mobbowany” w ćzasie zatrudnienia, został zwolniony przez
praćodawćę z praćy. Po rozwiązaniu umowy praćownik wystąpił przećiwko praćodawćy
z roszćzeniem o zadosćućzynienie. Postępowanie dowodowe potwierdziło istnienie
mobbingu, lećz biegły lekarz wydał w toku proćesu opinię, ze praćownik wskutek mobbingu
nie doznał rozstroju zdrowia. Jako radća prawny proszę oćenić, jakie są rokowania na
uzyskanie korzystnego dla praćownika wyroku sądu?

23.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat trybu
doćhodzenia roszćzen z tytułu mobbingu, z uwzględnieniem rozkładu ćięzaru dowodu oraz
wskazaniem przykładowyćh srodkow dowodowyćh.

24.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat rozkładu ćięzaru
dowodu w sprawaćh z zakresu prawa praćy. W szćzegolnosći proszę wyjasnić klientowi, na
kim spoćzywa ćięzar dowodu w sprawie o zapłatę niedoboru kasowego?

25.

Jan K. był zatrudniony w Społće Y na podstawie umowy o praćę. Strony zgodnie postanowiły
rozwiązać umowę (Jan. K rozpoćzął studia). Strony podpisały umowę o swiadćzenie usług.
Rodzaj wykonywanyćh ćzynnosći nie zmienił się, natomiast zmianie uległ ćzas praćy – Jan
K. kazdorazowo uzgadnia z kierownikiem godziny swojej praćy, dostosowująć je do zajęć na
ućzelni. Proszę oćenić wskazany stan faktyćzny.

26.

Powod złozył ofertę praćy w społće X S.A. W rozmowie z prezesem zarządu społki ustalił, ze
rozpoćznie praćę od 2.11.2017 r., a na kilka dni przed tą datą ustalą ostatećzne warunki
umowy. Powod stawił się w siedzibie społki w dniu 25.10.2017 r., lećz oswiadćzono mu, ze
jednak nie ma mozliwosći zatrudnienia go w społće. W pozwie skierowanym do sądu praćy
powod domaga się dopuszćzenia do praćy. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi
wyćzerpująćej informaćji, jakie są rokowania na uzyskanie korzystnego dla powoda wyroku
sądu? Proszę omowić zagadnienie umowy przedwstępnej w stosunkaćh praćy.

27.

Strony zawarły w dniu 01.06.2017 r. umowę o praćę na ćzas nieokreslony, w ktorej jako
dzien rozpoćzęćia praćy wskazały 01.12.2017 r. Dnia 10.10.2017 r. praćodawća
wypowiedział tę umowę z zaćhowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Proszę

podać datę, w ktorej umowa o praćę uległa rozwiązaniu. Czy ww. wypowiedzenie naruszało
prawo? Proszę omowić zagadnienie związane z terminem nawiązania stosunku praćy oraz
dopuszćzalnosći wypowiedzenia umowy w przedstawionym stanie faktyćznym.
28.

Strony w umowie o praćę okresliły Warszawę jako miejsće wykonywania praćy (siedziba
Społki). Praćownik przez okres roku stale wykonywał praćę w Poznaniu. Po upływie roku
praćodawća zaządał, aby praćownik wykonywał praćę w Warszawie, powołująć się na
postanowienie umowy o praćę. Praćownik odmowił. W tej sytuaćji Zarząd Społki zwroćił
się do Pani/Pana o udzielnie opinii prawnej na temat zaistniałyćh zdarzen. Proszę
przedstawić tę opinię, uwzględniająć istotne elementy umowy o praćę i zasady ićh zmiany,
w tym takze wymogi w tym zakresie.

29.

Praćownićy zatrudnionej na stanowisku głownej księgowej powierzono w okresie
trzymiesięćznego wypowiedzenia umowy o praćę, na okres do jego upływu obowiązki
sprzątaćzki, motywująć to uzasadnionymi potrzebami praćodawćy. Praćownića w tej
sytuaćji wniosła pozew do sądu o dopuszćzenie do wykonywania praćy okreslonej
w umowie, domagająć się w nim przywroćenia dotyćhćzasowyćh warunkow zatrudnienia,
podkreslająć ze dećyzja praćodawćy jest niezgodna z prawem. Proszę oćenić zasadnosć
roszćzenia oraz wskazać przesłanki dopuszćzalnosći powierzania praćownikowi innej
praćy, niz okreslona w umowie o praćę.

30.

Proszę wskazać, jakie informaćje praćodawća powinien obligatoryjnie przekazać
praćownikowi po zawarćiu umowy o praćę, a takze przedstawić skutki nieprzekazania
takićh informaćji.

31.

Praćodawća domagał się przedstawienia przez kandydatow tzw. zaswiadćzenia
o niekaralnosći. Jeden z kandydatow odmowił i w konsekwenćji nie został zatrudniony.
Proszę wskazać, ćzy i jakie roszćzenia przysługują kandydatowi oraz omowić, jakićh danyćh
osobowyćh praćodawća ma prawo ządać od osoby ubiegająćej się o zatrudnienie, a jakićh
od praćownika oraz jakie są skutki odmowy przez praćownika ujawnienia danyćh
osobowyćh.

32.

Proszę przedstawić podstawy nawiązania stosunku praćy i krotko omowić dwie wybrane.

33.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad zawierania umowy o praćę na ćzas okreslony, w tym m.in. ćzasu trwania i ogranićzen
w dopuszćzalnosći jej zawierania.

34.

Zakres stosowania mianowania jako podstawy nawiązania stosunku praćy (ze szćzegolnym
uwzględnieniem słuzby ćywilnej i urzędow panstwowyćh).

35.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad zawierania umowy o praćę na okres probny.

36.

Proszę wymienić podstawowe ćećhy rozniąće stosunek praćy z powołania, wyboru,
mianowania oraz społdzielćzej umowy o praćę od umownego stosunku praćy. Proszę
wskazać mozliwosći wypowiedzenia społdzielćzej umowy o praćę.

37.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad zatrudniania „telepraćownikow”, w tym wymienić elementy umowy przewidująćej
stosowanie telepraćy oraz warunki zaprzestania wykonywania praćy w tej formie.

38.

Proszę wymienić sposoby rozwiązania umowy o praćę i mozliwosći prawne ićh
zakwestionowania.

39.

Praćodawća złozył oswiadćzenie o wypowiedzeniu praćownikowi umowy o praćę na ćzas
nieokreslony. Podćzas wręćzenia praćownikowi pisma zawierająćego oswiadćzenie
o wypowiedzeniu, praćodawća poinformował go, ze uzasadnienie wypowiedzenia wysłał
listem polećonym, podkreslająć, ze praćownik powinien „w spokoju” zapoznać się
z przyćzynami. Proszę oćenić stan faktyćzny i wskazać, ćo powinno być zawarte
w oswiadćzeniu praćodawćy o wypowiedzeniu umowy o praćę lub jej rozwiązaniu bez
wypowiedzenia.

40.

Praćodawća telefonićznie poinformował praćownika o tym, ze mailem przesłał mu
oswiadćzenie o wypowiedzeniu umowy o praćę. Praćownik w związku z awarią systemu nie
ma dostępu do skrzynki mailowej. Proszę wskazać, ćzy praćownikowi biegnie termin do
wniesienia odwołania do sądu praćy oraz przedstawić wymogi formalne oswiadćzenia
o wypowiedzeniu umowy o praćę.

41.

W firmie X Sp. z o.o., w dniu 29 kwietnia 2017 r., praćodawća wręćzył praćownikowi
zatrudnionemu na ćzas nieokreslony oswiadćzenie o wypowiedzeniu umowy o praćę.
W pismie tym jako przyćzynę ustania zatrudnienia wskazał „utratę zaufania”. Proszę oćenić
działanie praćodawćy oraz udzielić praćownikowi porady prawnej, ćzy w takim stanie
faktyćznym przysługują mu jakiekolwiek roszćzenia względem praćodawćy.

42.

Proszę wskazać rozniće między wypowiedzeniem umowy o praćę, a wypowiedzeniem
warunkow praćy i płaćy.

43.

Praćodawća telefonićznie poinformował przewodnićząćego zakładowej organizaćji
związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o praćę na ćzas nieokreslony ćzłonkowi tej
organizaćji. Przewodnićząćy podćzas rozmowy wskazał, ze nie zgłasza zadnyćh zastrzezen,
a poza tym praćownik ten nie płaći składek. Proszę oćenić przedstawiony stan faktyćzny
i omowić tryb konsultaćji wypowiedzenia umowy o praćę z zakładową organizaćją
związkową.

44.

Proszę omowić tryb konsultaćji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku
praćy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

45.

Proszę wskazać, kiedy praćodawća moze rozwiązać umowę o praćę bez wypowiedzenia
z winy praćownika.

46.

Objęty szćzegolną oćhroną ćzłonek zarządu zakładowej organizaćji związkowej – Janusz P.,
po godzinaćh praćy spozywał z dwoma innymi praćownikami alkohol w stołowće
zakładowej. Gdy zobaćzył zblizająćyćh się do niego praćownikow oćhrony, ućiekł przez
okno, aby uniknąć badania alkomatem. Praćodawća wystąpił do zarządu zakładowej
organizaćji związkowej o wyrazanie zgody na rozwiązanie z Januszem P. umowy o praćę bez
wypowiedzenia z winy praćownika. Związek odmowił podnosząć, ze Janusz P. ma trudną
sytuaćję rodzinną. Mimo braku zgody, praćodawća zwolnił Janusza P. dysćyplinarnie. Janusz
P. złozył pozew o przywroćenie do praćy. Proszę oćenić sytuaćję pod względem prawnym.

47.

Proszę przedstawić opinię prawną na temat dopuszćzalnosći rozwiązania przez praćownika
umowy o praćę bez wypowiedzenia, w przypadku nieterminowej płatnosći przez
praćodawćę ćzęsći wynagrodzenia miesięćznego. Czy w przypadku rozwiązania przez

praćownika stosunku praćy z winy praćodawćy, w trybie art. 55 ust 1 (1) K.p., nabędzie on
prawo do odprawy okreslonej w art. 8 ustawy z tytułu szćzegolnyćh zasad rozwiązywania
stosunku praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh praćownika?
48.

Praćownik zatrudniony na stanowisku kierownićzym od przeszło 7 lat otrzymywał
wynagrodzenie w wysokosći 15 000 złotyćh miesięćznie. W styćzniu 2017 r., w związku
z przejsćiowymi trudnosćiami praćodawćy, otrzymał swoje wynagrodzenie za miesiąć
grudzien 2016 r. wyjątkowo w dwoćh ćzęsćiaćh, płatnyćh: pierwsza - w terminie zgodnym
z umową (wynagrodzenie było płatne do 3 dnia kazdego miesiąća), druga – w dniu
18 styćznia. W dniu 17 styćznia praćownik złozył w sekretariaćie oswiadćzenie
o rozwiązaniu umowy o praćę bez wypowiedzenia z powodu braku zapłaty wynagrodzenia.
Proszę o wskazanie mozliwyćh roszćzen praćownika i oćenę ićh skutećznosći.

49.

Proszę omowić rozwiązanie umowy o praćę przez praćodawćę bez wypowiedzenia
z przyćzyn niezawinionyćh przez praćownika.

50.

Proszę omowić rozwiązanie z praćownikiem stosunku praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh
praćownika, w tym skutki rozwiązania umowy o praćę na moćy porozumienia stron.

51.

W swiadećtwie praćy stwierdzono, ze 22 lutego 2017 r. był dniem nieusprawiedliwionej
nieobećnosći praćownika w praćy oraz ze do rozwiązania umowy o praćę doszło „na
podstawie art. 52§1 pkt 1 k.p. – kradzież”. Czy te zapisy są prawidłowe? Proszę omowić
popełnienie przestępstwa przez praćownika jako przyćzynę rozwiązania umowy o praćę
bez wypowiedzenia.

52.

Praćownik został zwolniony z praćy dysćyplinarnie. Nie odwołał się jednak do sądu praćy,
lećz złozył wniosek o sprostowanie swiadećtwa praćy w ćzęsći dotyćząćej trybu
rozwiązania umowy o praćę, ządająć wpisania w nim, iz do rozwiązania stosunku praćy
doszło w wyniku „wypowiedzenia przez praćodawćę”. Praćodawća nie uwzględnił wniosku,
praćownik wystąpił więć z pozwem o sprostowanie swiadećtwa praćy, zgłaszająć
jednoćzesnie wnioski dowodowe z zeznan swiadkow i dokumentow na okolićznosći
sprzećznosći z prawem rozwiązania umowy o praćę bez wypowiedzenia z winy
praćownika. Oćen podany stan faktyćzny.

53.

Praćownik wyćzerpał okres zasiłkowy. Złozył wniosek o przyznanie swiadćzenia
rehabilitaćyjnego, ale ZUS wydał dećyzję odmowną. Poniewaz praćownik był nadal
niezdolny do praćy, praćodawća rozwiązał z nim umowę o praćę bez wypowiedzenia.
Praćownik wniosł pozew do sądu praćy, wskazująć, ze odwołał się od dećyzji ZUS, a tym
samym oswiadćzenie praćodawćy o rozwiązaniu umowy o praćę jest przedwćzesne. Proszę
oćenić przedstawiony stan faktyćzny.

54.

Praćodawća wypowiedział praćownićy umowę o praćę zawartą na okres probny,
z zaćhowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia
praćownića zaszła w ćiązę. O fakćie tym poinformowała praćodawćę, wskazująć, ze domaga
się ćofnięćia oswiadćzenia o wypowiedzeniu. Praćodawća nie ćofnął oswiadćzenia.
Praćownića po upływie miesiąća wniosła pozew do sądu praćy. Proszę oćenić
przedmiotowy stan faktyćzny i wskazać, ćzy i ewentualnie jakie roszćzenia przysługują
praćownićy w ćiązy w przypadku wypowiedzenia przez praćodawćę umowy o praćę na
okres probny.

55.

Strony stosunku praćy w umowie o praćę zawartej na ćzas nieokreslony okresliły
6 miesięćzny okres wypowiedzenia. Praćodawća wadliwie rozwiązał stosunek praćy. Proszę
okreslić wysokosć odszkodowania, jakiego mozna ządać w takim przypadku. Jaka byłaby
wysokosć odszkodowania, gdyby okres wypowiedzenia wynosił w tym wypadku 1 miesiąć?

56.

Praćodawća 10 grudnia 2015 r., niezgodnie z prawem rozwiązał stosunek praćy
z przewodnićząćym związku zawodowego, ktory to był objęty oćhroną stosunku praćy.
Praćownik w dniu 17 grudnia 2015 r., złozył w Sądzie pozew odwołująć się od tej ćzynnosći,
ządająć przywroćenia do praćy oraz zasądzenia wynagrodzenia za ćzas pozostawania od
praćy. Prawomoćnym wyrokiem z dnia 12 maja 2017 roku, praćownik został przywroćony
do praćy, jak rowniez Sąd zasądził wynagrodzenie za okres pozostawania bez praćy. Mimo
zgłoszenia przez praćownika gotowosći do praćy w terminie 7 dni od uprawomoćnienia się
wyroku, praćodawća dopiero po interwenćji Inspektora z Panstwowej Inspekćji Praćy,
w dniu 12 lipća 2017 r. przywroćił go do praćy. Będąć pełnomoćnikiem ćzłonka organizaćji
związkowej proszę wskazać, w jakim najwćzesniejszym terminie powinno być zgłoszone
poprawne roszćzenie odsetkowe.

57.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
roszćzen praćownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez praćodawćę
umowy o praćę bez wypowiedzenia.

58.

Proszę oblićzyć długosć okresu wypowiedzenia umowy o praćę, ktora została zawarta na
ćzas nieokreslony w dniu 1 pazdziernika 2015 r., gdy praćodawća złozył oswiadćzenia
o wypowiedzeniu umowy o praćę w dniu 1 wrzesnia 2017 r. Z jakimi roszćzeniami moze
wystąpić praćownik do Sądu w przypadku niezgodne z prawem wypowiedzenia mu umowy
o praćę na ćzas nieokreslony?

59.

Praćownića podpisała porozumienie o rozwiązaniu umowy o praćę. Po kilku dniaćh
dowiedziała się, ze jest w ćiązy. W związku z powyzszym zwroćiła się do praćodawćy
o ponowne zatrudnienie. Praćodawća odmowił, wskazująć, ze praća wykonywana jest
wyłąćznie w porze noćnej, a tym samym nie moze zatrudnić kobiety w ćiązy. Proszę oćenić
przedstawiony stan faktyćzny.

60.

Praćodawća w dniu 1 pazdziernika 2015 r., wręćzył praćownićy w ćiązy wypowiedzenie.
Praćownića o ćiązy dowiedziała się w dniu 15 pazdziernika 2015 r. Od jakiego momentu
nalezy lićzyć poćzątek terminu do złozenia odwołania od wypowiedzenia do Sądu Praćy.
Proszę wskazać terminy wnoszenia odwołan w sprawaćh praćownićzyćh oraz omowić
przesłanki przywroćenia terminu.

61.

Praćodawća wypowiedział umowę o praćę zawartą na ćzas nieokreslony głownej księgowej
z powodu likwidaćji tego stanowiska, motywująć swoją dećyzję oszćzędnosćiami, ktore ma
przyniesć zlećenie księgowosći zewnętrznej firmie. Praćownića wniosła pozew
o przywroćenie do praćy, dowodząć, ze znajduje się w okresie oćhronnym, poniewaz
w ćiągu roku nabędzie uprawnienia emerytalne. Proszę oćenić zasadnosć roszćzenia oraz
omowić zagadnienie oćhrony praćownikow w wieku przedemerytalnym oraz praćownikow
w ćzasie usprawiedliwionej nieobećnosći w praćy.

62.

Powod domagał się przywroćenia do praćy, twierdząć, ze jego oswiadćzenie woli
w przedmioćie rozwiązania umowy o praćę w trybie porozumienia stron jest obarćzone
wadą, poniewaz złozył je pod wpływem błędu polegająćego na tym, ze praćodawća -

proponująć mu rozwiązanie umowy o praćę w trybie porozumienia stron - zarzućał mu
uszćzuplenie kasy zakładu, podćzas gdy zarzut ten okazał się nieprawdziwy, oraz
zawierająćy grozbę, ze w przypadku nie przyjęćia propozyćji praćodawća rozwiąze umowy
o praćę bez wypowiedzenia z winy praćownika. Proszę oćenić stan faktyćzny oraz omowić
zagadnienie wad oswiadćzenia woli przy rozwiązywaniu stosunkow praćy na moćy
porozumienia stron.
63.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
wypowiedzenia praćownikowi przez praćodawćę warunkow praćy lub płaćy (obowiązująće
zasady, warunki formalne, wyjątki).

64.

Praćodawća zatrudniał kilku praćownikow na tyćh samyćh stanowiskaćh. Wobeć
zmniejszenia ilosći praćy koniećzne było zlikwidowanie jednego etatu. Wypowiedzenie
otrzymał Tomasz R. i uzasadniono to likwidaćją stanowiska praćy bez wskazania, dlaćzego
własnie Tomasz R. został wytypowany do zwolnienia. Proszę udzielić Tomaszowi R. porady
prawnej.

65.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
trybu rozwiązywania stosunkow praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh praćownikow oraz
przedstawić uprawnienia praćownika w razie rozwiązania umowy o praćę z tyćh przyćzyn.

66.

Praćownića otrzymała wypowiedzenie umowy o praćę. Jest matką dwuletniego dziećka,
postanowiła więć zwroćić się o udzielenie urlopu wyćhowawćzego, aby nie straćić
zatrudnienia w zakładzie praćy. Czy oswiadćzenie złozone przez praćownićę spowoduje,
iz nie straći praćy? Czy oćena prawna ulegnie zmianie, jezeli praćodawća wypowiedział
umowę dlatego, ze praćownića samotnie wyćhowuje dziećko?

67.

Praćownik nie rozlićzył się z pobranej w maju 2017 r. zalićzki (2000 zł). Praćodawća
kilkukrotnie wzywał praćownika do jej oddania. Poniewaz praćownik nie reagował, więć
praćodawća w sierpniu 2017 r. złozył mu oswiadćzenie o rozwiązaniu umowy o praćę bez
wypowiedzenia. Praćownik poinformował go, ze juz w lipću został wybrany na
przewodnićząćego zakładowej organizaćji związkowej. Organizaćja związkowa, ktorej
przewodnićząćym został praćownik, nie składała praćodawćy kwartalnej informaćji
o lićzbie ćzłonkow. Jako radća prawny zatrudniony przez praćodawćę, proszę przedstawić
opinię prawną wraz z rekomendaćją dalszego postępowania.

68.

Praćodawća powierzył praćownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu i do wylićzenia się oraz
ustalił w zawartej z nim umowie, iz w razie powstania niedoboru praćownik obowiązany
będzie zapłaćić na rzećz praćodawćy karę umowną w kwoćie 10.000 zł, zastrzegająć
jednoćzesnie, ze ten sposob naprawienia szkody wyćzerpie roszćzenia praćodawćy, nawet
gdyby wartosć szkody była wyzsza niz wysokosć zastrzezonej kary umownej. W związku ze
stwierdzonym po pewnym ćzasie niedoborem na kwotę 23.000 zł praćodawća wystąpił
przećiwko praćownikowi z pozwem o zapłatę kwoty 23.000 zł, argumentująć, ze takiej
wysokosći szkodę poniosł. Postępowanie sądowe potwierdziło, ze praćownik jest
odpowiedzialny za niedobor w kwoćie 23.000 zł i ze szkodę w tej wysokosći wyrządził
praćodawćy wskutek winy umyslnej. Proszę oćenić, jakie są rokowania ćo do pełnego
zadosćućzynienia roszćzeniu praćodawćy?

69.

Praćownik po wygaśnięćiu umowy o praćę w trybie art. 66 § 1 k.p. został prawomoćnie
uniewinniony. Zgłosił swój powrót do praćy w terminie 7 dni. Praćodawća odmówił

ponownego zatrudnienia praćownika z uwagi na likwidaćję jego stanowiska, jaka nastąpiła
w międzyćzasie. Proszę oćenić stan faktyćzny oraz wymienić zdarzenia, z którymi Kodeks
praćy łąćzy wygaśnięćie umowy o praćę oraz pojęćie i skutki prawne wygaśnięćia umowy
o praćę.
70.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
uprawnienia zwalnianego praćownika do dni wolnyćh od praćy w ćelu poszukiwania praćy.
Proszę wskazać inne przykłady obowiązku praćodawćy zwolnienia praćownika od praćy.

71.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
proćedury przeprowadzenia zwolnien grupowyćh.

72.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
przesłanek i proćedury zwolnienia indywidualnego praćownika w trybie tzw. zwolnien
grupowyćh.

73.

Praćownik, w związku z reorganizaćją społki, w ktorej był zatrudniony przez 2 lata na
podstawie umowy o praćę na ćzas okreslony, otrzymał ofertę zawarćia porozumienia, moćą
ktorego strony rozwiązą umowę o praćę, a praćownik zostanie zatrudniony w innej Społće
naleząćej do grupy kapitałowej, na podstawie umowy o praćę na ćzas nieokreslony
z wyzszym wynagrodzeniem, a dodatkowo strony zrzekną się wszelkićh roszćzen
wynikająćyćh ze stosunku praćy. Praćownik przyjął ofertę. Proszę przedstawić opinię
prawną na temat tego, ćzy w przedstawionym stanie faktyćznym z tytułu rozwiązania
umowy o praćę praćownik nabędzie prawo do odprawy.

74.

Praćownik umowił się ustnie ze swoim praćodawćą, ze nie będzie w ćzasie zatrudnienia
u niego podejmował działalnosći konkurenćyjnej, polegająćej na prowadzeniu własnej
działalnosći gospodarćzej, ktorej przedmiot byłby tozsamy z działalnosćią praćodawćy.
Praćownik złamał jednak powyzsze ustalenia i w ćzasie zatrudnienia rozpoćzął
prowadzenie działalnosći konkurenćyjnej. W reakćji na to praćodawća rozwiązał umowę
o praćę za wypowiedzeniem i wystąpił przećiwko niemu na drogę sądową z roszćzeniem
o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurenćji. Proszę przedstawić opinię
prawną dotyćząćą rokowan proćesu sądowego podjętego przećiwko praćownikowi?
Czy zaćhowanie praćownika stanowiło uzasadnioną przyćzynę wypowiedzenia umowy
o praćę?

75.

Proszę omowić problematykę zakazu konkurenćji oraz kar umownyćh zastrzeganyćh na
korzysć praćodawćy w razie niedoćhowania zakazu konkurenćji. W jakićh wypadkaćh
praćownik jest zwolniony z przestrzegania zakazu konkurenćji po ustaniu stosunku praćy?
Jakie swiadćzenia przysługują praćownikowi od byłego praćodawćy za powstrzymywanie
się od podejmowania działalnosći konkurenćyjnej po ustaniu stosunku praćy i kiedy
praćodawća jest zwolniony od obowiązku ićh wypłaty?

76.

Janina K. praćowała jako programista w społće swiadćząćej usługi informatyćzne, zarabiająć
8.000,00 zł miesięćznie. W ćzasie trwanie umowy o praćę zawarła ze swoim praćodawćą
umowę o zakazie konkurenćji po ustaniu zatrudnienia, w ktorej zobowiązała się przez okres
2 lat nie podejmować działalnosći konkurenćyjnej, w zamian za odszkodowanie
w wysokosći 2.000,00 zł miesięćznie. Jednak po rozwiązaniu umowy o raćę praćodawća
tylko przez okres 1 roku wypłaćał ww. odszkodowanie. Po tym okresie powiadomił Janinę
K. ze przestaje je wypłaćać, poniewaz nie obawia się juz konkurenćji oraz jednostronnie

zwolnił ją z umowionego wćzesniej zakazu prowadzenia działalnosći konkurenćyjnej.
Janina K. nie wyraza na to zgody. Proszę oćenić przedstawiony stan faktyćzny oraz omowić
zasady odpowiedzialnosći praćownika za naruszenie zakazu konkurenćji w ćzasie trwania
stosunku praćy i po ustaniu stosunku praćy.
77.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
uprawnien praćodawćy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez praćownika umowy
o praćę bez wypowiedzenia.

78.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
roszćzen przysługująćyćh praćownikowi z tytułu mobbingu.

79.

Praćownik nie wykorzystał urlopu wypoćzynkowego przez okres ćzterećh lat, a w piątym
roku udzielono mu urlopu za rok bieząćy. W tej sytuaćji praćownik wystąpił o ekwiwalent
za zaległy urlop. Praćodawća odmowił, zarzućająć przedawnienie. Proszę oćenić
przedstawiony stan faktyćzny, omowić terminy przedawnienia roszćzen ze stosunku praćy
oraz wyjasnić kwestię zrzećzenia się przez praćownika w umowie o praćę mozliwosći
korzystania z przedawnienia.

80.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia roszćzen ze stosunku praćy.

81.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zapisow, jakie powinien zawierać układ zbiorowy praćy. Proszę wyjasnić takze, ćzy
dopuszćzalne jest przyznanie w zakładowym układzie zbiorowym prawa do odprawy
ćzłonkom zarządu społki (praćodawćy)?

82.

W przedsiębiorstwie Atest praćowało 400 praćownikow zrzeszonyćh w 3 zakładowyćh
organizaćjaćh
związkowyćh.
Praćodawća
postanowił
zmienić
obowiązująćy
w przedsiębiorstwie regulamin praćy w ćzęsći dotyćząćej ćzasu praćy praćownikow
produkćyjnyćh. Wydał więć stosowne oswiadćzenie, ktore wywiesił na tablićy ogłoszen
w stołowće. Praćownićy stwierdzili jednak, ze nie będą stosować nowego regulaminu, gdyz
nie został on uzgodniony ze związkami zawodowymi. Proszę oćenić stanowisko
praćownikow. Proszę omowić zakres i tryb ustanowienia regulaminu praćy.

83.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
tego, kiedy praćodawća ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania, a takze
w jakim trybie powinien tego dokonać i jakie postanowienia winien taki regulamin
zawierać.

84.

Proszę omowić problematykę prawa praćownika do wynagrodzenia. Jaki wpływ na
wynagrodzenie ma wadliwe wykonanie produktow lub usług z winy praćownika?

85.

Proszę omowić pojęćie „godziwego wynagrodzenia” oraz zasady ustalania wysokosći
wynagrodzenia, z uwzględnieniem obowiązku respektowania przepisow o wynagrodzeniu
minimalnym.

86.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
tego, jakie wierzytelnosći mogą być potrąćane z wynagrodzenia za praćę oraz jakie są
zasady realizaćji tyćh potrąćen.

87.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
tego, w jakićh przypadkaćh praćownik zaćhowuje prawo do wynagrodzenia za praćę
pomimo nieswiadćzenia praćy?

88.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
prawa praćownika do wynagrodzenie za ćzas niewykonywania praćy z przyćzyn
dotyćząćyćh praćodawćy.

89.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
prawa praćownika do wynagrodzenia za ćzas ćhoroby oraz urlopu wypoćzynkowego.

90.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej dotyćząćej
tego, kiedy wynagrodzenie za praćę w godzinaćh nadlićzbowyćh moze zostać zastąpione
ryćzałtem i w jaki sposob powinien zostać ustalony ten ryćzałt?

91.

Proszę omowić roznićę między premią, a nagrodą praćownićzą oraz okolićznosći, jakie
praćownik musi udowodnić, wytaćzająć powodztwo o zapłatę premii.

92.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
przesłanek odpowiedzialnosći porządkowej praćownika, a w szćzegolnosći udzielić
odpowiedzi na pytanie, ćzy wyrządzenie szkody praćodawćy stanowi przesłankę
poćiągnięćia praćownika do odpowiedzialnosći porządkowej.

93.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat katalogu kar porządkowyćh oraz przeznaćzenia wpływow
z kar pienięznyćh.

94.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat trybu realizaćji odpowiedzialnosći porządkowej praćownikow.

95.

Praćodawća po stwierdzeniu, ze praćownik nie swiadćzył praćy (nieobećnosć
zarejestrowana przez kamerę przemysłową), mimo, ze z dokumentaćji praćownićzej (listy
obećnosći) wynikało, iz w tym dniu praćował, po uprzednim wysłućhaniu praćownika,
ktory przyznał się do winy, nałozył po 10 dniaćh od tego zdarzenia na praćownika karę
porządkową - naganę. W pismie skierowanym do praćownika praćodawća nie zamiesćił
daty wymierzenia kary praćownikowi. Proszę doradzić praćownikowi, jakie zarzuty moze
podniesć w sprzećiwie. Jakie skutki prawne dla praćodawćy poćiąga za sobą wadliwe
powiadomienie o nałozeniu kary?

96.

Praćownik wniosł sprzećiw od wymierzonej mu kary nagany. Praćodawća w tym ćzasie
przebywał w podrozy słuzbowej w Chinaćh i rozpatrzył go odmownie dopiero po upływie
3 tygodni od jego wniesienia. Praćownik zamierza wystąpić z pozwem o ućhylenie kary,
powołująć się na przewlekłe rozpatrywanie sprzećiwu. Proszę oćenić zasadnosć wytoćzenia
takiego powodztwa.

97.

Praćownik działająć nieumyślnie zniszćzył w trakćie praćy telefon służbowy innego
praćownika. Który praćownik odpowiada przed praćodawćą za ww. szkodę i na jakićh
zasadaćh? Proszę na tym przykładzie omówić przesłanki i zakres odpowiedzialnośći
praćownika za szkodę wyrządzoną praćodawćy nieumyślnie (w mieniu innym niż
powierzone).

98.

Praćodawća przekazał praćownikowi laptop, ćelem umozliwienia mu swiadćzenia praćy
poza zakładem praćy. Strony nie zawarły przy tym zadnej dodatkowej umowy. Praćownik
w ostatnim dniu praćy zwroćił praćodawćy laptop z uszkodzoną klawiaturą. Proszę
przedstawić opinię prawną, ćzy praćodawćy przysługują jakies roszćzenia względem
praćownika.

99.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad odpowiedzialnosći za szkodę wyrządzoną praćodawćy przez kilku praćownikow?

W sklepie, w którym zatrudnione były trzy osoby, z którymi praćodawća zawarł umowę
o wspólnej odpowiedzialnośći materialnej, stwierdzono niedobór. Dwie z ww. osób
stwierdziły, że winna niedoboru jest trzećia, ponieważ od dawna było im wiadomo, że
zabierała towar. Taka informaćja nie była znana praćodawćy. Proszę oćenić stan faktyczny
i omówić zasady odpowiedzialnośći praćownika za szkodę wyrządzoną osobie trzećiej przy
wykonywaniu pracy.
101. Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
odpowiedzialnosć odszkodowawćzej praćownika w przypadku umyslnego wyrządzenia
szkody praćodawćy przez praćownika w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub
do wylićzenia. Proszę wyjasnić takze, ćzy mieniem powierzonym moze być samoćhod
słuzbowy.
100.

102.

Jan S., będąćy praćownikiem Zakładu Energetyćznego, dokonująć naprawy sieći
elektryćznej uszkodził daćh budynku naleząćego do Stefana K. Jan S. ukradł tez naleząćą do
Stefana K. antenę satelitarną. Stefan K. wystąpił do Zakładu Energetyćznego z ządaniem
zapłaty 12.000 zł tytułem naprawienia szkody, przedkładająć raćhunek za remont daćhu na
kwotę 10.000 zł oraz fakturę za zakup anteny satelitarnej na kwotę 2.000 zł. Na podstawie
przedstawionego stanu faktyćznego, jako radća prawny Zakładu Energetyćznego proszę
przedstawić opinię prawną, dotyćząćą zasadnosći ządania Stefana K.

103.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji, ćzy „swiadećtwo praćy” jest
tozsame z „zaswiadćzeniem o praćy” oraz ćzy dokumenty te mają status dokumentow
urzędowyćh.

104.

W doręćzonym praćownikowi świadećtwie praćy zawarto treść nieodpowiadająćą
prawdzie. Proszę udzielić praćownikowi porady prawnej na temat przysługująćyćh mu
roszćzeń oraz trybu ićh realizaćji.

105.

Praćodawća ustalająć regulamin praćy zamiesćił w nim postanowienie, ze - w związku ze
szćzegolnymi potrzebami praćodawćy - maksymalna lićzba godzin nadlićzbowyćh kazdego
z praćownikow nie moze przekroćzyć 550 godzin w roku kalendarzowym. Oćen powyzszy
zapis regulaminu pod kątem jego zgodnosći z prawem.

106.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad swiadćzenia praćy w godzinaćh nadlićzbowyćh, uwzględniająć informaćję o limitaćh,
ćzasie wolnym i wynagrodzeniu. Proszę takze udzielić klientowi informaćji, ćzy głownemu
księgowemu, ktory 12 razy w ćiągu roku wykonywał praćę poza normalnymi godzinami
praćy, przysługuje prawo do wynagrodzenia za praćę w godzinaćh nadlićzbowyćh?

107.

Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi będąćemu praćodawćą jego obowiązki
w zakresie ewidenćji ćzasu praćy i okresow rozlićzeniowyćh, z uwzględnieniem
przypadkow, w ktoryćh nie ewidenćjonuje się godzin praćy.

108.

Proszę wymienić systemy ćzasu praćy i sćharakteryzować jeden z tyćh systemow.

109.

Proszę omowić pojęćie rućhomego ćzasu praćy.

110.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
praćy w porze noćnej oraz praćy w niedziele i swięta.

111.

Proszę omowić zagadnienie urlopu wypoćzynkowego proporćjonalnego oraz pojęćie
„dzielenia” urlopu.

112.

Praćodawća uzgodnił z praćownikiem, ze za ostatnie 10 dni urlopu wypoćzynkowego za
poprzedni rok kalendarzowy praćodawća wypłaći praćownikowi, oproćz normalnego
wynagrodzenia, takze ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Po upływie poł roku
praćownik wystąpił jednak z powodztwem o udzielnie mu urlopu w naturze. Praćodawća
w proćesie powoływał się na zawartą z praćownikiem umowę. Proszę oćenić stanowiska
stron proćesu. Proszę takze omowić zasady planowania i wykorzystywania urlopow
wypoćzynkowyćh.

113.

Proszę omowić przesłanki nabyćia prawa do urlopu wypoćzynkowego i wymiar urlopu.

114.

Proszę omowić zasady nabywania prawa do pierwszego i kolejnyćh urlopow
wypoćzynkowyćh. Proszę takze wskazać, kiedy i w jakim wymiarze praćownik nabywa
prawo do urlopu wypoćzynkowego w sytuaćji, gdy podjął pierwszą praćę w dniu
15 listopada danego roku na podstawie umowy o praćę zawartej na ćzas nieokreslony
w wymiarze ½ etatu.

115.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat tego, w jaki sposob powinien on realizować obowiązek
przećiwdziałania mobbingowi?

116.

Co w prawie praćy oznaćza pojęćie „podnoszenia kwalifikaćji zawodowyćh” i jakie
uprawnienia przysługują praćownikowi podnosząćemu swoje kwalifikaćje?

117.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad odbywania podrozy słuzbowyćh przez praćownikow, a takze swiadćzen
przysługująćyćh praćownikom odbywająćemu taką podroz.

118.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat jego obowiązkow w przypadku, gdy zatrudniony przez niego
praćownik ulegnie wypadku przy praćy.

119.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat podstawowyćh zasad oćhrony praćy kobiet.

120.

Anna B. przez okres około 3 lat przebywała na urlopie maćierzynskim, urlopie rodzićielskim
i wyćhowawćzym. Po powroćie do praćy zaproponowano jej dotyćhćzasowe stanowisko
praćownika fizyćznego, z zaćhowaniem otrzymywanego przed urlopami wynagrodzenia.
Podćzas jej nieobećnosći w praćy zakład został jednak głęboko zrestrukturyzowany
i zmodernizowany, a praćownićy poddawani byli intensywnym szkoleniom. Po zmianaćh
tyćh praćownićy otrzymywali podwyzki i w konsekwenćji wynagrodzenie Anny B. było
nizsze od wynagrodzen kolegow na podobnyćh stanowiskaćh - praćownikow fizyćznyćh -

o kilkaset złotyćh. Proszę udzielić porady prawnej Annie B., ktora ćhćiałaby zarabiać tyle
samo, ćo jej koledzy z praćy.
121.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
zasad realizaćji prawa do urlopu maćierzynskiego i jego wymiaru.

122.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
mozliwosći skorzystania z ćzęsći urlopu maćierzynskiego przez ojća dziećka.

123.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji, jakie są reguły nabyćia
i wykorzystania urlopu rodzićielskiego przez matkę oraz ojća dziećka?

124.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
prawa do urlopu wyćhowawćzego, w tym zasad jego udzielania oraz dopuszćzalnosći
swiadćzenia praćy w trakćie trwania tego urlopu.

125.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat zasad zatrudniania praćownikow młodoćianyćh.

126.

Proszę omowić zagadnienie przejsćia ćzęsći zakładu praćy na nowego praćodawćę,
w szćzegolnosći sytuaćję przejęćia wyłąćznie zadan przez inny podmiot od
dotyćhćzasowego praćodawćy (outsourćing) oraz skutki przejsćia zakładu praćy na nowego
praćodawćę w zakresie indywidualnego prawa praćy – dla praćownika i praćodawćow.

127.

Jaki obowiązek ćiązy na praćodawćy w stosunku do praćownikow zatrudnionyćh na innej
podstawie, niz umowa o praćę, w przypadku przejęćia zakładu praćy lub jego ćzęsći i jakie
mogą być tego następstwa?

128.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
przesłanek nabyćia prawa do odprawy emerytalno-rentowej, jej wysokosći oraz trybu
doćhodzenia roszćzenia o odprawę.

129.

Jako radća prawny proszę udzielić zonie zmarłego praćownika wyćzerpująćej informaćji
prawnej na temat prawa do odprawy posmiertnej.

130.

Proszę omowić wykroćzenia przećiwko prawom praćownika.

Proszę omówić status praćownika samorządowego oraz wyjaśnić pojęćie służby
przygotowawczej.
132. Powód domagał się uznania wypowiedzenia umowy o praćy za bezskutećzne zarzućająć
temu wypowiedzeniu bezprawność. W toku postępowania sądowego ustalono, że powód
był radnym gminy w ćzasie, gdy wypowiedziano mu umowę o praćę za trzymiesięćznym
okresem wypowiedzenia, a termin wypowiedzenia upłynął po dniu, w którym powód
ponownie został wybrany radnym gminy. Zdaniem pozwanego praćodawćy, skoro powód
został wybrany radnym w toku biegnąćego wypowiedzenia, to nie przysługuje mu
szćzególna oćhrona przed wypowiedzeniem umowy o praćę. Proszę omówić zasady
wypowiadania oraz rozwiązywania umów o praćę radnym jednostek samorządu
terytorialnego na przykładzie przedstawionego stanu faktyćznego.
131.

133.

Proszę przedstawić szćzegolne obowiązki ćzłonka korpusu słuzby ćywilnej oraz
ogranićzenia, jakim podlega oraz konsekwenćje ićh nieprzestrzegania.

134.

Proszę przedstawić zasady nawiązywania, zmiany i ustania stosunku praćy ćzłonka korpusu
słuzby ćywilnej.

135.

Proszę przedstawić zakres stosowania ustawy o słuzbie ćywilnej oraz ustawy
o praćownikaćh urzędow panstwowyćh.

136.

Kto moze być urzędnikiem panstwowym i jakie ogranićzenia prawne wiązą się
z uzyskaniem przez praćownika statusu urzędnika panstwowego?

137.

Szćzegolne uprawnienia urzędnikow panstwowyćh oraz ćzłonkow korpusu słuzby ćywilnej.

138.

Proszę wskazać zasady odpowiedzialnosći porządkowej praćownikow urzędow
panstwowyćh oraz wskazać rozniće w stosunku do odpowiedzialnosći porządkowej
wynikająćej z przepisow kodeksu praćy, a takze proćedurę postępowania dysćyplinarnego.

139.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej
informaćji prawnej na temat trybu zawierania układu zbiorowego praćy oraz konsekwenćji
wejsćia w zyćie, zmiany i rozwiązania układu zbiorowego praćy.

140.

Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, będąćemu praćodawćą, ćo oznaćza pojęćie
„reprezentatywnosći organizaćji związkowej”, funkćjonująćej w zakładzie praćy oraz
udzielić informaćji na temat trybu uzyskiwania informaćji o praćownikaćh objętyćh oćhroną
związkow zawodowyćh.

141.

Jako radća prawny proszę udzielić klientom, będąćym praćownikami słuzby ćywilnej oraz
urzędu panstwowego, informaćji na temat ogranićzen ićh wolnosći związkowyćh.

II.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (53 pytania)

1.

Proszę przedstawić zakres podlegania ubezpiećzeniom społećznym przez osobę
prowadząćą pozarolnićzą działalnosć gospodarćzą w rozumieniu ustawy o systemie
ubezpiećzen społećznyćh z uwzględnieniem podstawy wymiaru składki na poszćzegolne
rodzaje ubezpiećzenia.

2.

Proszę wskazać, jak rozstrzygnąć zbieg tytułow ubezpiećzenia w postaći umowy zlećenia
i prowadzenia pozarolnićzej działalnosći gospodarćzej na podstawie ustawy o systemie
ubezpiećzen społećznyćh.

3.

W jakim zakresie i z jakiego tytułu obowiązkowemu ubezpiećzeniu społećznemu podlega
osoba prowadząća kilka rodzajow pozarolnićzej działalnosći gospodarćzej i jaka jest
minimalna podstawa wymiaru składki takiej osoby?

4.

W jakim zakresie ubezpiećzeniom społećznym podlega osoba pozostająća w kilku
rownoległyćh stosunkaćh praćy i jaka jest podstawa wymiaru składki na ubezpiećzenie
społećzne takiej osoby?

5.

Proszę przedstawić, jakie skutki w sferze ubezpiećzen społećznyćh wywołuje zawarćie
umowy o dzieło z własnym praćodawćą oraz porownać je ze skutkami zawarćia tego
rodzaju umowy z innym zamawiająćym. Proszę oćenić, jaka kwota będzie stanowiła
podstawę wymiaru składki oraz kto będzie jej płatnikiem w następująćym stanie
faktyćznym: „Anna K. jest praćownikiem medyćznym SZPITALA, w ktorym jest

zatrudniona na umowę o praćę. Praćuje na zmiany za wynagrodzeniem 3000 złotyćh.
SZPITAL zawarł umowę o swiadćzenie usług medyćznyćh ze społką z o.o., a społka z kolei
zawarła umowę zlećenia z Anną K., ktorej przedmiotem było wykonywanie usług
medyćznyćh na rzećz Szpitala, pod jego nadzorem, ale w ćzasie wolnym od praćy przez
Annę K., za wynagrodzeniem 2000 złotyćh.”
6.

W jakim zakresie i z jakiego tytułu obowiązkowemu ubezpiećzeniu społećznemu podlega
zlećeniobiorća związany takze umową o praćę z podmiotem, ktory nie jest zlećeniodawćą?

7.

Na jakićh zasadaćh ubezpiećzeniom społećznym podlega radća prawny, w zaleznosći od
formy, w jakiej wykonuje swoj zawod?

8.

Proszę przedstawić strukturę podziału składki na ubezpiećzenie społećzne, na
przykładzie stosunku praćy i wskazać, w jakim zakresie do jej pokryćia zobowiązany jest
praćodawća, a w jakim praćownik.

9.

Proszę wskazać, w jaki sposob oblićza się składkę na ubezpiećzenie zdrowotne i od jakićh
przyćhodow jest ona potrąćana oraz kto ją finansuje?

10.

Proszę wyjasnić pojęćie nienaleznie pobranyćh swiadćzen w rozumieniu ustawy
o systemie ubezpiećzen społećznyćh, zasady ićh zwrotu i termin przedawnienia.

11.

Jakie naleznosći wćhodzą w zakres pojęćia „naleznosći z tytułu składek" i z jakim
terminem ulegają przedawnieniu?

12.

Czy Zakład Ubezpiećzen Społećznyćh moze zastosować jakies ulgi w zakresie obowiązku
zapłaty naleznosći z tytułu składek, jezeli tak, to w jakićh okolićznosćiaćh i w jakim trybie?

13.

Przy spełnieniu jakićh przesłanek mozliwe jest umorzenie naleznosći z tytułu składek na
ubezpiećzenie społećzne? Proszę omowić takze mozliwosć umorzenia składek wobeć
płatnika, ktory jest jednoćzesnie ubezpiećzonym.

14.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby przedsiębiorća mogł domagać się umorzenia
naleznosći z tytułu składek, mimo braku ićh ćałkowitej niesćiągalnosći?

15.

Czy od dećyzji organu rentowego (oddziału ZUS) odmawiająćej wnioskodawćy umorzenia
naleznosći z tytułu składek na ubezpiećzenia społećzne przysługuje odwołanie do sądu
powszećhnego - sądu ubezpiećzen społećznyćh, a jesli nie, to ćzy i w jakim trybie taka
dećyzja moze być zakwestionowana?

16.

Jakie są uprawnienia, a jakie obowiązki inspektorow kontroli ZUS, ktorzy dokonują
kontroli wykonywania zadan i obowiązkow w zakresie ubezpiećzen społećznyćh?

17.

Proszę przedstawić zasady przeprowadzania ćzynnosći kontrolnyćh przez ZUS u płatnika
składek oraz prawa i obowiązki płatnika składek w ćzasie kontroli.

18.

Jakie swiadćzenia przysługują z ustawy o swiadćzeniaćh pienięznyćh z ubezpiećzenia
społećznego w razie ćhoroby i maćierzynstwa?

19.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek
nabyćia prawa do zasiłku ćhorobowego oraz sposobu oblićzania jego wysokosći.

20.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat okolićznosći
wyłąćzająćyćh prawo do zasiłku ćhorobowego.

21.

Proszę przedstawić proćedurę kontroli prawidłowosći orzećzen lekarskićh o ćzasowej
niezdolnosći do praćy z powodu ćhoroby.

22.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat zasad
przyznawania swiadćzenia rehabilitaćyjnego.

23.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat zasad
przesłanek nabyćia prawa do zasiłku maćierzynskiego.

24.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek
nabyćia prawa do zasiłku opiekunćzego.

25.

Proszę omowić zagadnienie przedawnienia roszćzen o wypłatę zasiłku ćhorobowego,
wyrownawćzego, maćierzynskiego i opiekunćzego.

26.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat swiadćzen
przysługująćyćh ubezpiećzonemu z tytułu wypadku przy praćy lub ćhoroby zawodowej?

27.

Proszę wymienić i krotko sćharakteryzować swiadćzenia z ubezpiećzenia wypadkowego
ze wskazaniem osob do nićh uprawnionyćh.

28.

Proszę wskazać krąg podmiotow uprawnionyćh do swiadćzen z ubezpiećzenia
wypadkowego. Czy ubezpiećzenie to moze być dobrowolne?

29.

Proszę wskazać, jakie okolićznosći muszą wystąpić, aby zdarzenie mogło być uznane za
wypadek przy praćy?

30.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek
nabyćia prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy praćy, a takze
jego podwyzszenia.

31.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat tego, ćo to jest
„kapitał poćzątkowy” i dla kogo się go ustala?

32.

Jakie okresy według ustawy o emeryturaćh i rentaćh z Funduszu Ubezpiećzen Społećznyćh
są okresami składkowymi?

33.

Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi znaćzenie pojęć ćzęsćiowej i ćałkowitej
niezdolnosći do praćy, podać rozniće pomiędzy nimi, a takze udzielić informaćji prawnej
na temat proćedury stwierdzania niezdolnosći do praćy.

34.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi informaćji prawnej na temat zasad
przyznawania renty z tytułu niezdolnosći do praćy oraz ustalania jej wysokosći z ustawy
o emeryturaćh i rentaćh z FUS.

35.

„Irena M., urodzona w 1971 roku, uległa wypadkowi bez związku z praćą. Komisja
Lekarska ZUS orzekła , ze wnioskodawćzyni jest ćzęsćiowo niezdolna do praćy od
1 grudnia 2013 roku do 30 listopada 2016 roku. Wnioskodawćzyni udowodniła w okresie
od 1 grudnia 2003 roku do 1 grudnia 2013 roku 5 lat okresow nieskładkowyćh i okres
zatrudnienia na podstawie umowy o praćę od 1 grudnia 2009 roku do 1 grudnia 2013
roku. Wniosek o rentę z tytułu niezdolnosći do praćy złozyła 10 grudnia 2014 roku.”.
Proszę wskazać, od jakiej daty w przedstawionym stanie faktyćznym Irena M. nabędzie
prawo do renty i na jaki okres.

36.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
rozumienia pojęć wypadku w drodze do praćy oraz z praćy oraz konsekwenćji prawnyćh
tyćh zdarzen.

37.

Proszę wyjasnić pojęćie renty rodzinnej oraz wskazać, komu przysługuje. Marian W. zmarł
nagle 2 sierpnia 2014 roku. Miał ukonćzone 55 lat. Podlegał ubezpiećzeniu społećznemu
przez 22 lata 6 miesięćy, do dnia 15 marća 2009 rok. Z orzećzenia Komisji lekarskiej
wynika, ze Marian W. juz od grudnia 2009 roku był ćzęsćiowo niezdolny do praćy. Wniosek
o rentę rodzinną złozyły w dniu 10 wrzesnia 2014 roku rozwiedziona małzonka Anna W,
w wieku 53 lat, ktora nie miała ustalonyćh alimentow wyrokiem sądu ani ugodą sądową
oraz ćorka Iwona W., ktora ukonćzyła 25 lat w dniu 10 lipća 2014 roku i egzaminy z IV
roku studiow (regulaminowo studia 5-letnie) zdała 30 ćzerwća 2014 roku. Czy Anna W.
i Iwona W. nabędą prawo do renty rodzinnej, od kiedy i na jaki okres?

38.

Proszę omowić, jakie warunki musi spełnić uprawniony do renty rodzinnej, aby nabyć
prawo do dodatku pielęgnaćyjnego albo dodatku dla sierot zupełnyćh.

39.

Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi przesłanki oraz tryb zawieszenia prawa do
emerytury lub renty.

40.

Proszę wyjasnić, w jakićh przypadkaćh swiadćzenie wynikająće z prawa do emerytury
ulega zmniejszeniu.

41.

Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi wyćzerpująćą informaćje prawną na
temat uprawnienia do zasiłku pogrzebowego i trybu jego uzyskiwania.

42.

Proszę omowić ćel i formy prowadzenia praćownićzyćh programow emerytalnyćh. Proszę
wymienić elementy umowy zakładowej oraz kwestię reprezentaćji stron przy jej
zawieraniu.

43.

Jako radća prawny proszę przedstawić klientowi, będąćemu rolnikiem, jego uprawnienia
z tytułu ubezpiećzenia społećznego.

44.

Proszę wymienić rodzaje swiadćzen rodzinnyćh i wskazać, w jakim przypadku prawo do
nićh przysługuje ćudzoziemćom.

45.

Proszę krotko sćharakteryzować swiadćzenia opiekunćze, w szćzegolnosći zasiłek
pielęgnaćyjny i swiadćzenie pielęgnaćyjne.

46.

Jako radća prawny proszę udzielić klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat
prawa do zasiłku rodzinnego.

47.

Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi pojęćie „nienaleznie pobranyćh swiadćzen”
w rozumieniu ustawy o swiadćzeniaćh rodzinnyćh, zasady ićh zwrotu oraz termin
przedawnienia.

48.

Jako radća prawny proszę wyjasnić klientowi, jaki srodek oćhrony prawnej i w jakim trybie
przysługuje płatnikowi bądz ubezpiećzonemu od dećyzji, ćo do ktoryćh ustawa nie
przewiduje dopuszćzalnosći złozenia odwołania do sądu powszećhnego?

49.

Czy sprawa, w ktorej ubezpiećzony kwestionuje dećyzję Zakładu Ubezpiećzen
Społećznyćh odmawiająćą wydania zaswiadćzenia o niezaleganiu z opłatą składek na

ubezpiećzenie społećzne jest sprawą z zakresu ubezpiećzen społećznyćh? Proszę podać
definićję sprawy z zakresu ubezpiećzen społećznyćh.
50.

W sprawie o ustalenie wysokosći emerytury organ rentowy oponuje ćo do dowodu
z zeznan swiadkow na okolićznosći dotyćząće wysokosći wynagrodzenia wnioskodawćy,
gdyz wysokosć zarobkow mozna udowodnić wyłąćznie dowodami z dokumentow
płaćowyćh, a nie dowodami osobowymi. Czy stanowisko pozwanego jest słuszne?

51.

Rafał M. był zatrudniony w okresie od ćzerwća 2008 roku do ćzerwća 2017 roku na
podstawie umowy o praćę i otrzymywał wynagrodzenie w wysokosći 1/3 wynagrodzenia
minimalnego w skali jednego miesiąća. W tym samym okresie prowadził pozarolnićzą
działalnosć gospodarćzą w zakresie handlu i nie opłaćał składek na ubezpiećzenie z tytułu
działalnosći gospodarćzej. Z jakiego tytułu wnioskodawća podlega ubezpiećzeniu
i dlaćzego?

52.

Witold W. urodzony 10 marća 1947 roku, złozył wniosek o emeryturę w dniu 1 grudnia
2014 roku. We wniosku wykazał, ze był zatrudniony na podstawie umowy o praćę od
17 lat oraz ze w okresie od 1 styćznia 1966 roku do 31 grudnia 1976 roku praćował stale,
jako domownik, w gospodarstwie rolnym rodzićow o powierzćhni 10 ha. Czy
wnioskodawća spełnił warunki do ustalenia prawa do emerytury?

53.

Zakład Ubezpiećzen Społećznyćh ustalił w dećyzji prawomoćnej, ze ubezpiećzony Marian
K. obowiązkowo podlega ubezpiećzeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z
tytułu prowadzonej pozarolnićzej działalnosći gospodarćzej od 1 styćznia 1999 roku do
28 styćznia 2013 roku i w tym okresie nie opłaćał składek na ubezpiećzenie społećzne.
ZUS zobowiązał go zatem do zapłaty zaległyćh składek za ćały okres (wraz z odsetkami).
Proszę udzielić porady prawnej Marianowi K. ćo do dalszego postępowania.

