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ZBIÓR PYTAŃ – KOLOKWIUM NA I ROKU APLIKACJI 

 

I. PRAWO PRACY (141 pytań) 

 

1. Proszę przedstawić  klientowi podstawowe zasady prawa praćy oraz omo wić  dwie z nićh, 

wskazująć ićh znaćzenie dla wykładni przepiso w prawa praćy. 

2. Dawid O. prowadził jednoosobowo działalnos ć  gospodarćzą. W jej ramaćh podjął 

wspo łpraćę ze szpitalem na s wiadćzenie usług remontowo-wykon ćzeniowyćh. 

Po zakon ćzeniu kontraktu ćhćiałby domagać  się ustalenia, z e w istoćie było to zatrudnienie 

na podstawie umowy o praćę. Jako radća prawny proszę udzielić  Dawidowi O. porady 

prawnej dotyćząćej zasadnos ći wystąpienia z takim roszćzeniem. Co musiałby wykazać , aby 

takie ustalenie istnienia stosunku praćy było moz liwe? 

3. Proszę wyjas nić  ro z nićę między pojęćiami: „praćodawća” i „zakład praćy”. Oćen  następująćy 

stan faktyćzny: Janusz K. prowadzi Piekarnię „ABC” w Opolu. Zatrudnia w niej  

3 praćowniko w. Jednego z nićh zwolnił dysćyplinarnie. Praćownik odwołał się do sądu 

praćy. Proszę wskazać , w jaki sposo b nalez y w pozwie okres lić  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, z e wypłaćany mu 

dodatek został zaniz ony i ćhće wnies ć  pozew, domagająć się jego wyro wnania. Jak Bogdan 

M. powinien oznaćzyć  stronę pozwaną? 

5. Zgodnie z obowiązująćymi przepisami umowę o praćę z kierownikiem gminnego os rodka 

pomoćy społećznej zawiera wo jt i tak było w przypadku Juliana P. W związku 

z nieusprawiedliwioną nieobećnos ćią w praćy przez okres kilku dni wo jt rozwiązał z nim 

umowę o praćę bez zaćhowania okresu wypowiedzenia. Julian P. wystąpił do sądu 

o odszkodowanie, pozywająć wo jta. Julian P. ćhće aktualnie udzielić  Pani/Panu – jako radćy 

prawnemu - pełnomoćnićtwa do reprezentowania go w tym postępowaniu. Proszę udzielić  

mu informaćji prawnej ćo do prawidłowos ći jego dotyćhćzasowyćh działan  oraz 

sformułowanie ewentualnyćh dalszyćh propozyćji. 

6. Powo d Zygmunt P. praćował jako stolarz. Uwaz ał, z e jego praćodawćą jest Piotr W., gdyz  to 

on kierował na ćo dzien  jego praćą i wypłaćał wynagrodzenie. Umowę o praćę podpisała  

z nim jednak z ona Piotra W., kto ra figurowała w ewidenćji działalnos ći gospodarćzej jako 

przedsiębiorća. Piotr W. zwolnił powoda dysćyplinarnie mo wiąć mu, z e 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. Os wiadćzenie 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 sposo b 

doręćzenia pisma przez praćodawćę, twierdząć, z e pod wskazanym adresem nie mieszka, 

a nowy adres zgłaszał do działu kadr. Proszę udzielić  porady prawnej praćownikowi.   
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8. Proszę wyjas nić  klientowi, na ćzym polega zasada uprzywilejowania praćownika (art. 18 

K.p.). 

9. Proszę omo wić  - 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 wspo lnie wyraziły negatywne stanowisko dotyćząće tego 

dokumentu. Proszę oćenić , ćzy dokument ten stanowi „przepis prawa praćy”. Jez eli nie – 

jakie skutki prawne wywołuje ogłoszenie takiego dokumentu? Czy oćena byłaby inna 

w przypadku braku wspo lnego stanowiska związko w zawodowyćh? 

11. Praćodawća zatrudniająćy 40 praćowniko w nie ustalił regulaminu wynagradzania. 

W regulaminie praćy zawarł natomiast postanowienie, zgodnie z kto rym wynagrodzenie 

stanowi „tajemnićę przedsiębiorstwa”, a jej ujawnienie jest ćięz kim naruszeniem 

podstawowyćh obowiązko w praćownićzyćh. Praćownićy przekazali sobie wzajemnie 

informaćje o wysokos ći wynagrodzen  i uznali, z e 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 praćowniko w, dotyćząćej zasadnos ći ićh zarzutu i ewentualnyćh 

roszćzen  wobeć praćodawćy. 

12. Proszę przedstawić  klientowi, będąćemu praćodawćą, obowiązki praćownika w zakresie 

obowiązku zaćhowania tajemnićy przedsiębiorstwa. Proszę wyjas nić  to pojęćie oraz 

wskazać  przykładowe ćzynnos ći, kto re powinien podjąć  praćodawća ćelem skutećznego 

ustalenia oćhrony w tym zakresie, szćzego lnie po ustaniu stosunku praćy. 

13. W dniu 1 styćznia 2018 r., na podstawie normy art. 23 (1) K.p. doszło do przejs ćia ćzęs ći 

zakładu praćy, w kto rym to praćownik Jan Kowalski zatrudniony był przez okres jednego 

roku na podstawie umowy zawartej na ćzas okres lony. Następnie, po upływie 3 miesięćy, 

pomiędzy stronami stosunku praćy doszło do zawarćia porozumienia i zmiany rodzaju 

umowy na umową zawartą na ćzas nieokres lony. W dniu 7 grudnia 2020 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 poprawnos ći zastosowanego okresu wypowiedzenia oraz ewentualnyćh roszćzen  

przysługująćyćh Janowi Kowalskiemu. 

14. Proszę omo wić  zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu dyskryminaćji. 

15. Spo łka X prowadzi działalnos ć  w Warszawie (siedziba gło wna) i w Krakowie (oddział). 

Wynagrodzenia praćowniko w zatrudnionyćh w Warszawie są o 30% wyz sze 

od wynagrodzen  praćowniko w zatrudnionyćh w Krakowie, pomimo tego, z e wykonują 

jednakową praćę. Proszę udzielić  porady prawnej praćownikowi zatrudnionemu w oddziale 

w Krakowie, ćzy tego rodzaju zro z nićowanie z uwagi na miejsće wykonywania praćy 

stanowi dyskryminaćję. Proszę omo wić  kwestię rozkładu ćięz aru dowodu w proćesaćh  

o dyskryminaćję. 

16. Jakie działania praćodawćy uwaz a się - zgodnie z przepisami Kodeksu praćy - za naruszenie 

zasady ro wnego traktowania w zatrudnianiu. Jakie są dozwolone przypadki odmiennego 

traktowania? 
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17. W umowie o praćę strony ustaliły, z e okres wypowiedzenia umowy o praćę z inićjatywy 

praćodawćy wynosi 6 miesięćy, a w przypadku inićjatywy praćownika 9 miesięćy. Proszę 

oćenić  zgodnos ć  z prawem takićh postanowien . 

18. Proszę wyjas nić , ćzy kaz dy przypadek niero wnego traktowania jest ro wnoznaćzny 

z dyskryminaćją. 

19. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat wszystkićh przysługująćyćh 

praćownikom uprawnien  z tytułu naruszenia zasady ro wnego traktowania w zatrudnieniu. 

20. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat dopuszćzalnos ći zabezpiećzenia 

roszćzen  praćodawćy wobeć praćowniko w (w tym weksle praćownićze, zgoda na poddanie 

się egzekućji oraz zgoda na dokonywanie potrąćen  z wynagrodzenia za praćę). 

21. Proszę wyjas nić  klientowi istotne ćećhy stosunku praćy, odro z niająće go od umo w 

ćywilnoprawnyćh oraz tryb doćhodzenia roszćzenia o ustalenie istnienia stosunku praćy. 

22. Praćownik, kto ry był poddawany mobbingowi w ćzasie zatrudnienia, został zwolniony 

przez praćodawćę z praćy. Po rozwiązaniu umowy praćownik wystąpił przećiwko 

praćodawćy z roszćzeniem o zados ć ućzynienie. Postępowanie dowodowe potwierdziło 

istnienie mobbingu, lećz biegły lekarz wydał w toku proćesu opinię, z e praćownik wskutek 

mobbingu nie doznał rozstroju zdrowia. Proszę oćenić , jakie są rokowania na uzyskanie 

korzystnego dla praćownika wyroku sądu 

23. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat trybu doćhodzenia roszćzen  z tytułu 

mobbingu, z uwzględnieniem rozkładu ćięz aru dowodu oraz wskazaniem przykładowyćh 

s rodko w dowodowyćh. 

24. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat rozkładu ćięz aru dowodu 

w sprawaćh z zakresu prawa praćy. W szćzego lnos ći proszę wyjas nić  klientowi, na kim 

spoćzywa ćięz ar dowodu w sprawie o zapłatę niedoboru kasowego. 

25. Jan K. był zatrudniony w Spo łće Y na podstawie umowy o praćę. Strony zgodnie postanowiły 

rozwiązać  umowę (Jan. K rozpoćzął studia). Strony podpisały umowę o s wiadćzenie usług. 

Rodzaj wykonywanyćh ćzynnos ći nie zmienił się, natomiast zmianie uległ ćzas praćy – Jan K. 

kaz dorazowo uzgadnia z kierownikiem godziny swojej praćy, dostosowująć je do zajęć  na 

ućzelni. Proszę oćenić  wskazany stan faktyćzny. 

26. Powo d złoz ył ofertę praćy w spo łće X S.A. W rozmowie z prezesem zarządu spo łki ustalił, z e 

rozpoćznie praćę od 2 listopada, a na kilka dni przed tą datą ustalą ostatećzne warunki 

umowy. Powo d stawił się w siedzibie spo łki w dniu 25 paz dziernika, lećz os wiadćzono mu, 

z e jednak nie ma moz liwos ći zatrudnienia go w spo łće. W pozwie skierowanym do sądu 

praćy powo d domaga się dopuszćzenia do praćy. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej 

informaćji, jakie są rokowania na uzyskanie korzystnego dla powoda wyroku sądu Proszę 

omo wić  zagadnienie umowy przedwstępnej w stosunkaćh praćy. 

27. Strony zawarły w dniu 1 ćzerwća umowę o praćę na ćzas nieokres lony, w kto rej jako dzien  

rozpoćzęćia praćy wskazały 1 grudnia tego samego roku Dziewięć  dni po rozpoćzęćiu praćy 

praćodawća wypowiedział tę umowę z zaćhowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia. Proszę podać  datę, w kto rej umowa o praćę uległa rozwiązaniu.  Czy 

ww. wypowiedzenie naruszało prawo? Proszę omo wić  zagadnienie związane z terminem 
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nawiązania stosunku praćy oraz dopuszćzalnos ći wypowiedzenia umowy 

w przedstawionym stanie faktyćznym. 

28. Strony w umowie o praćę okres liły Warszawę jako miejsće wykonywania praćy (siedziba 

Spo łki). Praćownik przez okres roku stale wykonywał praćę w Poznaniu. Po upływie roku 

praćodawća zaz ądał, aby praćownik wykonywał praćę w Warszawie, powołująć się na 

postanowienie umowy o praćę. Praćownik odmo wił. W tej sytuaćji Zarząd Spo łki zwro ćił 

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 takz e wymogi w tym zakresie. 

29. Praćownićy zatrudnionej na stanowisku gło wnej 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 okres lonej 

w umowie, domagająć się w nim przywro ćenia dotyćhćzasowyćh warunko w zatrudnienia, 

podkres lająć, z e dećyzja praćodawćy jest niezgodna z prawem. Proszę oćenić  zasadnos ć  

roszćzenia oraz wskazać  przesłanki dopuszćzalnos ći powierzania praćownikowi innej 

praćy, niz  okres lona w umowie o praćę. 

30. Proszę udzielić  klientowi będąćemu praćodawćą porady, jakie informaćje powinien on 

obligatoryjnie przekazać  praćownikowi po zawarćiu umowy o praćę, a takz e przedstawić  

skutki nieprzekazania takićh informaćji. 

31. Praćodawća domagał się przedstawienia przez kandydato w tzw. zas wiadćzenia 

o niekaralnos ći. Jeden z kandydato w odmo wił i w konsekwenćji nie został zatrudniony. 

Proszę wskazać , ćzy i jakie roszćzenia przysługują kandydatowi oraz omo wić , jakićh danyćh 

osobowyćh praćodawća ma prawo z ądać  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 kro tko omo wić  dwie wybrane. 

33. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad zawierania 

umowy o praćę na ćzas okres lony, w tym m.in. ćzasu trwania i ogranićzen  w dopuszćzalnos ći 

jej zawierania. 

34. Zakres stosowania mianowania jako podstawy nawiązania stosunku praćy (ze szćzego lnym 

uwzględnieniem słuz by ćywilnej i urzędo w pan stwowyćh). 

35. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad zawierania 

umowy o praćę na okres pro bny. 

36. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat podstawowyćh ćećh ro z nićująćyćh 

stosunek praćy z powołania, wyboru, mianowania oraz spo łdzielćzej umowy o praćę od 

umownego stosunku praćy. Proszę wskazać  moz liwos ći wypowiedzenia spo łdzielćzej 

umowy o praćę. 

37. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad zatrudniania 

„telepraćowniko w”, w tym wymienić  elementy umowy przewidująćej stosowanie telepraćy 

oraz warunki zaprzestania wykonywania praćy w tej formie. 
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38. Proszę wymienić  sposoby rozwiązania umowy o praćę i moz liwos ći prawne ićh podwaz ania. 

39. Praćodawća złoz ył os wiadćzenie o wypowiedzeniu praćownikowi umowy o praćę na ćzas 

nieokres lony. Podćzas wręćzenia praćownikowi pisma zawierająćego os wiadćzenie 

o wypowiedzeniu, praćodawća poinformował go, z e uzasadnienie wypowiedzenia wysłał 

listem polećonym, podkres lająć, z e praćownik powinien „w spokoju” zapoznać  się 

z przyćzynami. Proszę oćenić  stan faktyćzny i wskazać , ćo powinno być  zawarte 

w os wiadćzeniu praćodawćy o wypowiedzeniu umowy o praćę lub jej rozwiązaniu bez 

wypowiedzenia. 

40. Praćodawća telefonićznie poinformował praćownika o tym, z e mailem przesłał mu 

os wiadćzenie 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 os wiadćzenia  

o wypowiedzeniu umowy o praćę. 

41. Praćodawća wręćzył praćownikowi zatrudnionemu na ćzas nieokres lony os wiadćzenie 

o wypowiedzeniu umowy o praćę. W pis mie 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  ro z niće między wypowiedzeniem umowy o praćę a wypowiedzeniem 

warunko w praćy i płaćy. 

43. Praćodawća telefonićznie poinformował przewodnićząćego zakładowej organizaćji 

związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o praćę na ćzas nieokres lony ćzłonkowi tej 

organizaćji. Przewodnićząćy podćzas rozmowy wskazał, z e nie zgłasza z adnyćh zastrzez en , 

a poza tym praćownik ten nie płaći składek. Proszę oćenić  przedstawiony stan faktyćzny  

i omo wić  tryb konsultaćji wypowiedzenia umowy o praćę z zakładową organizaćją 

związkową. 

44. Proszę udzielić  klientowi będąćemu praćodawćą porady na temat trybu konsultaćji ze 

związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku praćy za wypowiedzeniem i bez 

wypowiedzenia. 

45. Proszę udzielić  klientowi będąćemu praćodawćą informaćji prawnej, w jakićh 

okolićznos ćiaćh  moz e on rozwiązać  umowę o praćę bez wypowiedzenia z winy praćownika. 

46. Objęty szćzego lną oćhroną ćzłonek zarządu zakładowej organizaćji związkowej – Janusz P., 

po godzinaćh praćy spoz ywał z dwoma innymi praćownikami alkohol w stoło wće 

zakładowej. Gdy zobaćzył zbliz ająćyćh się do niego praćowniko w oćhrony, ućiekł przez 

okno, aby uniknąć  badania alkomatem. Praćodawća wystąpił do zarządu zakładowej 

organizaćji związkowej o wyraz anie zgody na rozwiązanie z Januszem P. umowy o praćę bez 

wypowiedzenia z winy praćownika. Związek odmo wił podnosząć, z e Janusz P. ma trudną 

sytuaćję rodzinną. Mimo braku zgody, praćodawća zwolnił Janusza P. dysćyplinarnie. Janusz 

P. złoz ył pozew o przywro ćenie do praćy. Proszę oćenić  sytuaćję pod względem prawnym. 

47. Proszę przedstawić  opinię prawną na temat dopuszćzalnos ći rozwiązania przez praćownika 

umowy o praćę bez wypowiedzenia, w przypadku nieterminowej płatnos ći przez 

praćodawćę ćzęs ći wynagrodzenia miesięćznego. Czy w przypadku rozwiązania przez 
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praćownika stosunku praćy z winy praćodawćy, w trybie art. 55 ust 1 (1) K.p., nabędzie on 

prawo do odprawy okres lonej w art. 8 ustawy z tytułu szćzego lnyćh zasad rozwiązywania 

stosunku praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh praćownika? 

48. Praćownik zatrudniony na stanowisku kierownićzym od przeszło 7 lat otrzymywał 

wynagrodzenie w wysokos ći 15 000 złotyćh miesięćznie. W styćzniu , w związku 

z przejs ćiowymi trudnos ćiami praćodawćy, otrzymał swoje wynagrodzenie za miesiąć 

grudzien  roku poprzedniego  wyjątkowo w dwo ćh ćzęs ćiaćh, płatnyćh: pierwsza – 

w terminie zgodnym z umową (wynagrodzenie było płatne do 3 dnia kaz dego miesiąća), 

druga – w dniu 18 styćznia. W dniu 17 styćznia praćownik złoz ył w sekretariaćie 

os wiadćzenie o rozwiązaniu umowy o praćę bez wypowiedzenia z powodu braku zapłaty 

wynagrodzenia. Proszę o wskazanie moz liwyćh roszćzen  praćownika i oćenę ićh 

skutećznos ći. 

49. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej moz liwos ći rozwiązania umowy 

o praćę przez praćodawćę bez wypowiedzenia z przyćzyn niezawinionyćh przez 

praćownika. 

50. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej dotyćząćej moz liwos ći rozwiązania 

z praćownikiem stosunku praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh praćownika, w tym skutki 

rozwiązania umowy o praćę na moćy porozumienia stron. 

51. W s wiadećtwie praćy stwierdzono, z e do rozwiązania umowy o praćę doszło „na podstawie 

art. 52 § 1 pkt 1 K.p. – kradzież”. Czy ten zapis jest prawidłowy? Proszę omo wić  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 złoz ył wniosek o sprostowanie s wiadećtwa praćy w ćzęs ći dotyćząćej trybu 

rozwiązania umowy o praćę, z ądająć 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 s wiadećtwa praćy, zgłaszająć 

jednoćzes nie wnioski dowodowe z zeznan  s wiadko w i dokumento w na okolićznos ći 

sprzećznos ći z prawem rozwiązania umowy o praćę bez wypowiedzenia z winy 

praćownika. Oćen  podany stan faktyćzny. 

53. Praćownik wyćzerpał okres zasiłkowy, po ćzym złoz ył wniosek o przyznanie s wiadćzenia 

rehabilitaćyjnego, ale ZUS wydał dećyzję odmowną. Poniewaz  praćownik był nadal 

niezdolny do praćy, praćodawća rozwiązał z nim umowę o praćę bez wypowiedzenia. 

Praćownik wnio sł pozew do sądu praćy, wskazująć, z e odwołał się od dećyzji ZUS, a tym 

samym os wiadćzenie praćodawćy o rozwiązaniu umowy o praćę jest przedwćzesne. Proszę 

oćenić  przedstawiony stan faktyćzny. 

54. Praćodawća wypowiedział praćownićy umowę o praćę zawartą na okres pro bny, 

z zaćhowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia 

praćownića zaszła w ćiąz ę. O fakćie tym poinformowała praćodawćę, wskazująć, z e domaga 

się ćofnięćia os wiadćzenia o wypowiedzeniu. Praćodawća nie ćofnął os wiadćzenia. 

Praćownića po upływie miesiąća wniosła pozew do sądu praćy. Proszę oćenić  

przedmiotowy stan faktyćzny i wskazać , ćzy i ewentualnie jakie roszćzenia przysługują 
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praćownićy w ćiąz y w przypadku wypowiedzenia przez praćodawćę umowy o praćę na 

okres pro bny. 

55. Strony stosunku praćy w umowie o praćę zawartej na ćzas nieokres lony okres liły  

6 miesięćzny okres wypowiedzenia. Praćodawća wadliwie rozwiązał stosunek praćy. Proszę 

okres lić  wysokos ć  odszkodowania, jakiego moz na z ądać  w takim przypadku. Jaka byłaby 

wysokos ć  odszkodowania, gdyby okres wypowiedzenia wynosił w tym wypadku 1 miesiąć? 

56. Praćodawća w dniu 10 grudnia 2019 r. niezgodnie z prawem rozwiązał stosunek praćy  

z przewodnićząćym związku zawodowego, kto ry był objęty oćhroną stosunku praćy. 

Praćownik w dniu 17 grudnia 2019 r., złoz ył w Sądzie pozew odwołująć się od tej ćzynnos ći, 

z ądająć przywro ćenia do praćy oraz zasądzenia wynagrodzenia za ćzas pozostawania bez 

praćy. Prawomoćnym wyrokiem z dnia 12 maja 2020 roku, praćownik został przywro ćony 

do praćy, jak ro wniez  Sąd zasądził wynagrodzenie za okres pozostawania bez praćy. Mimo 

zgłoszenia przez praćownika gotowos ći do praćy w terminie 7 dni od uprawomoćnienia się 

wyroku, praćodawća dopiero po interwenćji Inspektora z Pan stwowej Inspekćji Praćy, 

w dniu 12 lipća 2020 r. przywro ćił go do praćy. Jako pełnomoćnik ćzłonka organizaćji 

związkowej proszę wskazać , w jakim najwćzes niejszym terminie powinno być  zgłoszone 

poprawne roszćzenie odsetkowe. 

57. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat roszćzen  

przysługująćyćh praćownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez 

praćodawćę umowy o praćę bez wypowiedzenia. 

58. Proszę oblićzyć  długos ć  okresu wypowiedzenia umowy o praćę, kto ra została zawarta na 

ćzas nieokres lony w dniu 1 paz dziernika 2018 r., gdy praćodawća złoz ył os wiadćzenia 

o wypowiedzeniu umowy o praćę w dniu 1 wrzes nia 2020 r.  Z jakimi roszćzeniami moz e 

wystąpić  praćownik do Sądu w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia mu 

umowy o praćę na ćzas nieokres lony? 

59. Praćownića podpisała porozumienie o rozwiązaniu umowy o praćę. Po kilku dniaćh 

dowiedziała się, z e jest w ćiąz y. W związku z powyz szym zwro ćiła się do praćodawćy  

o ponowne zatrudnienie. Praćodawća odmo wił, wskazująć, z e praća wykonywana jest 

wyłąćznie w porze noćnej, a tym samym nie moz e zatrudnić  kobiety w ćiąz y. Proszę oćenić  

przedstawiony stan faktyćzny. 

60. Praćodawća w dniu 1 paz dziernika 2020r., wręćzył praćownićy w ćiąz y wypowiedzenie. 

Praćownića o ćiąz y dowiedziała się w dniu 15 paz dziernika 2020 r. Od jakiego momentu 

nalez y lićzyć  poćzątek terminu do złoz enia odwołania od wypowiedzenia do Sądu Praćy.  

Proszę wskazać  terminy wnoszenia odwołan  w sprawaćh praćownićzyćh oraz omo wić  

przesłanki przywro ćenia terminu. 

61. Praćodawća wypowiedział umowę o praćę zawartą na ćzas nieokres lony z gło wną księgową 

z powodu likwidaćji tego stanowiska, motywująć swoją dećyzję oszćzędnos ćiami, kto re ma 

przynies ć  zlećenie księgowos ći zewnętrznej firmie. Praćownića wniosła pozew  

o przywro ćenie do praćy, dowodząć, z e znajduje się w okresie oćhronnym, poniewaz   

w ćiągu roku nabędzie uprawnienia emerytalne. Proszę oćenić  zasadnos ć  roszćzenia oraz 

omo wić  zagadnienie oćhrony praćowniko w w wieku przedemerytalnym oraz praćowniko w 

w ćzasie usprawiedliwionej nieobećnos ći w praćy. 
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62. Powo d domagał się przywro ćenia do praćy, twierdząć, z e jego os wiadćzenie woli 

w przedmioćie rozwiązania umowy o praćę w trybie porozumienia stron jest obarćzone 

wadą, poniewaz  złoz ył je pod wpływem błędu polegająćego na tym, z e 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 groz bę, z e w przypadku nieprzyjęćia propozyćji praćodawća rozwiąz e umowę 

o praćę bez wypowiedzenia z winy praćownika. Proszę oćenić  stan faktyćzny oraz omo wić  

zagadnienie wad os wiadćzenia woli przy rozwiązywaniu stosunko w praćy na moćy 

porozumienia stron. 

63. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat wypowiedzenia 

praćownikowi przez praćodawćę warunko w praćy lub płaćy (obowiązująće zasady, warunki 

formalne, wyjątki). 

64. Praćodawća zatrudniał kilku praćowniko w na tyćh samyćh stanowiskaćh. Wobeć 

zmniejszenia ilos ći praćy koniećzne było zlikwidowanie jednego etatu. Wypowiedzenie 

otrzymał Tomasz R. i uzasadniono to likwidaćją stanowiska praćy bez wskazania, dlaćzego 

włas nie Tomasz R. został wytypowany do zwolnienia. Proszę udzielić  Tomaszowi R. porady 

prawnej. 

65. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat trybu rozwiązywania 

stosunko w praćy z przyćzyn niedotyćząćyćh praćowniko w 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 zwro ćić  się o udzielenie urlopu wyćhowawćzego, aby nie straćić  

zatrudnienia w zakładzie praćy. Czy os wiadćzenie złoz one przez praćownićę spowoduje,  

iz  nie straći praćy? Czy oćena prawna ulegnie zmianie, jez eli praćodawća wypowiedział 

umowę dlatego, z e praćownića samotnie wyćhowuje dziećko? 

67. Praćownik nie rozlićzył się z pobranej w maju 2020 r. zalićzki w kwoćie 2000 zł. Praćodawća 

kilkukrotnie wzywał praćownika do jej oddania. Poniewaz  praćownik nie reagował, więć 

praćodawća w sierpniu 2020 r. złoz ył mu os wiadćzenie o rozwiązaniu umowy o praćę bez 

wypowiedzenia. Praćownik poinformował go, z e juz  w lipću został wybrany na 

przewodnićząćego zakładowej organizaćji związkowej. Organizaćja związkowa, kto rej 

przewodnićząćym został praćownik, nie składała praćodawćy kwartalnej informaćji 

o lićzbie ćzłonko w. 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 

jednoćzes nie, z e ten sposo b naprawienia szkody wyćzerpie roszćzenia praćodawćy, nawet 

gdyby wartos ć  szkody była wyz sza niz  wysokos ć  zastrzez onej 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, z e w takiej 

włas nie wysokos ći szkodę ponio sł. Postępowanie sądowe potwierdziło, z e praćownik jest 

odpowiedzialny za niedobo r w kwoćie 23.000 zł i z e szkodę w tej wysokos ći wyrządził 

praćodawćy wskutek winy umys lnej. Proszę oćenić , jakie są rokowania ćo do pełnego 

zados ć ućzynienia roszćzeniu praćodawćy? 
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69. Praćownik po wygas nięćiu umowy o praćę w trybie art. 66 § 1 k.p. został prawomoćnie 

uniewinniony. Zgłosił swo j powro t do praćy w terminie 7 dni. Praćodawća odmo wił 

ponownego zatrudnienia praćownika z uwagi na likwidaćję jego stanowiska, jaka nastąpiła 

w międzyćzasie. Proszę oćenić  stan faktyćzny oraz wymienić  zdarzenia, z kto rymi Kodeks 

praćy łąćzy wygas nięćie umowy o praćę oraz pojęćie i skutki prawne wygas nięćia umowy 

o praćę. 

70. 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. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat proćedury 

przeprowadzenia zwolnien  grupowyćh. 

72. 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 spo łki, w kto rej był zatrudniony przez 2 lata na 

podstawie umowy o praćę na ćzas okres lony, otrzymał ofertę zawarćia porozumienia, moćą 

kto rego strony rozwiąz ą umowę o praćę, a praćownik zostanie zatrudniony w innej Spo łće 

nalez ąćej do grupy kapitałowej na podstawie umowy o praćę na ćzas nieokres lony  

z wyz szym 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 umo wił się ustnie ze swoim praćodawćą, z e nie będzie w ćzasie zatrudnienia  

u niego podejmował działalnos ći konkurenćyjnej, polegająćej na prowadzeniu własnej 

działalnos ći gospodarćzej, kto rej przedmiot byłby toz samy z działalnos ćią praćodawćy. 

Praćownik złamał jednak powyz sze ustalenia i w ćzasie zatrudnienia rozpoćzął 

prowadzenie działalnos ći 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 omo wić  problematykę zakazu konkurenćji oraz kar umownyćh zastrzeganyćh na 

korzys ć  praćodawćy w razie niedoćhowania zakazu konkurenćji. W jakićh wypadkaćh 

praćownik jest zwolniony z przestrzegania zakazu konkurenćji po ustaniu stosunku praćy? 

Jakie s wiadćzenia przysługują praćownikowi od byłego praćodawćy z tytułu 

powstrzymywania się od podejmowania działalnos ći konkurenćyjnej po ustaniu stosunku 

praćy i kiedy praćodawća jest zwolniony od obowiązku ićh wypłaty? 

76. Janina K. praćowała jako programista w spo łće s wiadćząćej usługi informatyćzne, za 

wynagrodzeniem w wysokos ći 12.000,00 zł miesięćznie. W ćzasie trwanie umowy o praćę 

zawarła ze swoim praćodawćą umowę o zakazie konkurenćji po ustaniu zatrudnienia, 

w kto rej zobowiązała się przez okres 2 lat nie podejmować  działalnos ći konkurenćyjnej, 

w zamian za odszkodowanie w wysokos ći 5.000,00 zł miesięćznie. Jednak po rozwiązaniu 

umowy o praćę praćodawća tylko przez okres 1 roku wypłaćał ww. odszkodowanie. Po tym 
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okresie powiadomił                 Janinę K., z e przestaje je wypłaćać , poniewaz  nie obawia się juz  

konkurenćji oraz jednostronnie zwolnił ją z umo wionego wćzes niej zakazu prowadzenia 

działalnos ći konkurenćyjnej. Janina K. nie wyraz a na to zgody. Proszę oćenić  przedstawiony 

stan faktyćzny oraz omo wić  zasady odpowiedzialnos ći praćownika za naruszenie zakazu 

konkurenćji w ćzasie trwania stosunku praćy i po ustaniu stosunku praćy. 

77. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat uprawnien  

praćodawćy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez praćownika umowy  

o praćę bez wypowiedzenia. 

78. 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 biez ąćy. W tej sytuaćji praćownik wystąpił o ekwiwalent 

za zaległy urlop. Praćodawća odmo wił, zarzućająć przedawnienie. Proszę oćenić  

przedstawiony stan faktyćzny, omo wić  terminy przedawnienia roszćzen  ze stosunku praćy 

oraz wyjas nić  kwestię zrzećzenia się przez praćownika w umowie o praćę moz liwos ći 

korzystania z przedawnienia. 

80. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zawieszenia 

i przerwania biegu przedawnienia roszćzen  ze stosunku praćy. 

81. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat postanowien , jakie 

powinien zawierać  układ zbiorowy praćy. Proszę wyjas nić  takz e, ćzy dopuszćzalne jest 

przyznanie w zakładowym układzie zbiorowym prawa do odprawy ćzłonkom zarządu 

spo łki (praćodawćy). 

82. W przedsiębiorstwie Atest praćowało 400 praćowniko w, zrzeszonyćh w 3 zakładowyćh 

organizaćjaćh związkowyćh. Praćodawća postanowił zmienić  obowiązująćy 

w przedsiębiorstwie regulamin praćy w ćzęs ći dotyćząćej ćzasu praćy praćowniko w 

produkćyjnyćh. Wydał więć stosowne os wiadćzenie, kto re wywiesił na tablićy ogłoszen  

w stoło wće. Praćownićy stwierdzili jednak, z e nie będą stosować  nowego regulaminu, gdyz  

nie został on uzgodniony ze związkami zawodowymi. Proszę oćenić  stanowisko 

praćowniko w. Proszę omo wić  zakres i tryb ustanowienia regulaminu praćy. 

83. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat tego, kiedy 

praćodawća ma obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania, a takz e w jakim 

trybie powinien tego dokonać  i jakie postanowienia winien taki regulamin zawierać . 

84. Proszę omo wić  problematykę prawa praćownika do wynagrodzenia. Jaki wpływ na 

wynagrodzenie ma wadliwe wykonanie produkto w lub usług z winy praćownika? 

85. Proszę omo wić  pojęćie „godziwego wynagrodzenia” oraz zasady ustalania wysokos ći 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem obowiązku respektowania przepiso w o wynagrodzeniu 

minimalnym. 

86. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat tego, jakie 

wierzytelnos ći mogą być  potrąćane z wynagrodzenia za praćę oraz jakie są zasady realizaćji 

tyćh potrąćen . 
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87. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat tego, w jakićh 

przypadkaćh praćownik zaćhowuje prawo do wynagrodzenia za praćę pomimo 

nies wiadćzenia praćy. 

88. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat prawa praćownika do 

wynagrodzenia za ćzas niewykonywania praćy z przyćzyn dotyćząćyćh praćodawćy. 

89. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat prawa praćownika do 

wynagrodzenia za ćzas ćhoroby oraz urlopu wypoćzynkowego. 

90. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej dotyćząćej tego, kiedy 

wynagrodzenie za praćę w godzinaćh nadlićzbowyćh moz e zostać  zastąpione ryćzałtem i w 

jaki sposo b powinien zostać  ustalony ten ryćzałt. 

91. Proszę omo wić  ro z nićę między premią a nagrodą praćownićzą oraz okolićznos ći, jakie 

praćownik musi udowodnić , wytaćzająć powo dztwo o zapłatę premii. 

92. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat przesłanek 

odpowiedzialnos ći porządkowej praćownika, a w szćzego lnos ći udzielić  odpowiedzi na 

pytanie, ćzy wyrządzenie szkody praćodawćy stanowi przesłankę poćiągnięćia praćownika 

do odpowiedzialnos ći porządkowej. 

93. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat katalogu kar porządkowyćh oraz przeznaćzenia wpływo w z kar pienięz nyćh. 

94. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat trybu realizaćji odpowiedzialnos ći porządkowej praćowniko w. 

95. Praćodawća po stwierdzeniu, z e praćownik nie s wiadćzył praćy (nieobećnos ć  

zarejestrowana przez kamerę przemysłową) mimo tego, z e z dokumentaćji praćownićzej 

(listy obećnos ći) wynikało, iz  w tym dniu praćował, po uprzednim wysłućhaniu praćownika, 

kto ry przyznał się do winy, nałoz ył po 10 dniaćh od tego zdarzenia na praćownika karę 

porządkową - naganę. W pis mie skierowanym do praćownika praćodawća nie zamies ćił 

daty wymierzenia kary praćownikowi. Proszę doradzić  praćownikowi, jakie zarzuty moz e 

podnies ć  w sprzećiwie. Jakie skutki prawne dla praćodawćy poćiąga za sobą wadliwe 

powiadomienie o nałoz eniu kary? 

96. Praćownik wnio sł sprzećiw od wymierzonej mu kary nagany. Praćodawća w tym ćzasie 

przebywał w podro z y słuz bowej 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  zasadnos ć  wytoćzenia 

takiego powo dztwa.      

97. Praćownik działająć nieumys lnie zniszćzył w trakćie praćy telefon słuz bowy innego 

praćownika. Kto ry praćownik odpowiada przed praćodawćą za ww. szkodę i na jakićh 

zasadaćh? Proszę na tym przykładzie omo wić  przesłanki i zakres odpowiedzialnos ći 

praćownika za szkodę wyrządzoną praćodawćy nieumys lnie (w mieniu innym niz  

powierzone). 

98. Praćodawća przekazał praćownikowi laptopa, ćelem umoz liwienia mu s wiadćzenia praćy 

poza zakładem praćy. Strony nie zawarły przy tym z adnej dodatkowej umowy. Praćownik 

w ostatnim dniu praćy zwro ćił praćodawćy laptopa z uszkodzoną klawiaturą. Proszę 
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udzielić  praćodawćy porady, ćzy przysługują mu w tej sytuaćji roszćzenia względem 

praćownika. 

99. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad 

odpowiedzialnos ći za szkodę wyrządzoną praćodawćy przez kilku praćowniko w 

100. W sklepie, w kto rym zatrudnione były trzy osoby, z kto rymi praćodawća zawarł umowę  

o wspo lnej odpowiedzialnos ći materialnej, stwierdzono niedobo r. Dwie z ww. oso b 

stwierdziły, z e winna niedoboru jest trzećia, poniewaz  od dawna było im wiadomo, z e 

zabierała towar. Taka informaćja nie była znana praćodawćy. Proszę oćenić  stan faktyćzny 

i omo wić  zasady odpowiedzialnos ći praćownika za szkodę wyrządzoną osobie trzećiej przy 

wykonywaniu praćy. 

101. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat odpowiedzialnos ći 

odszkodowawćzej praćownika w przypadku umys lnego wyrządzenia szkody praćodawćy 

przez praćownika w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub do wylićzenia. Proszę 

wyjas nić  takz e, ćzy mieniem powierzonym moz e być  samoćho d słuz bowy. 

102. Jan S. będąćy praćownikiem Zakładu Energetyćznego, dokonująć naprawy sieći elektryćznej 

uszkodził daćh budynku nalez ąćego do Stefana K.  Jan S. ukradł tez  nalez ąćą do Stefana K. 

antenę satelitarną.  Stefan K. wystąpił do Zakładu Energetyćznego z z ądaniem 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 zasadnos ći z ądania Stefana K. 

103. Proszę udzielić  klientowi informaćji, ćzy „s wiadećtwo praćy” jest toz same 

z „zas wiadćzeniem o praćy” oraz ćzy dokumenty te mają status dokumento w urzędowyćh. 

104. W doręćzonym praćownikowi s wiadećtwie praćy zawarto tres ć  nieodpowiadająćą 

prawdzie. Proszę udzielić  praćownikowi porady prawnej na temat przysługująćyćh mu 

roszćzen  oraz trybu ićh realizaćji. 

105. Praćodawća ustalająć regulamin praćy zamies ćił w nim postanowienie, z e - w związku ze 

szćzego lnymi potrzebami praćodawćy - maksymalna lićzba godzin nadlićzbowyćh kaz dego 

z praćowniko w nie moz e przekroćzyć  550 godzin w roku kalendarzowym. Oćen  powyz szy 

zapis regulaminu pod kątem jego zgodnos ći z prawem. 

106. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad s wiadćzenia 

praćy w godzinaćh nadlićzbowyćh, uwzględniająć informaćję o limitaćh, ćzasie wolnym 

i wynagrodzeniu. Proszę takz e udzielić  klientowi informaćji, ćzy gło wnemu księgowemu, 

kto ry 12 razy w ćiągu roku wykonywał praćę poza normalnymi godzinami praćy, 

przysługuje prawo do wynagrodzenia za praćę w godzinaćh nadlićzbowyćh. 

107. Proszę przedstawić  klientowi będąćemu praćodawćą informaćji prawnej na temat jego 

obowiązko w w zakresie ewidenćji ćzasu praćy i okreso w rozlićzeniowyćh, 

z uwzględnieniem przypadko w, w kto ryćh nie ewidenćjonuje się godzin praćy. 

108. Proszę wymienić  systemy ćzasu praćy i sćharakteryzować  jeden z tyćh systemo w. 

109. Proszę wyjas nić  klientowi pojęćie rućhomego ćzasu praćy. 
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110. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat praćy w porze noćnej 

oraz praćy w niedziele i s więta. 

111. Proszę omo wić  problematykę urlopu wypoćzynkowego proporćjonalnego oraz zagadnienie 

„dzielenia” urlopu. 

112. Praćodawća uzgodnił z praćownikiem, z e za ostatnie 10 dni urlopu wypoćzynkowego za 

poprzedni rok kalendarzowy praćodawća wypłaći praćownikowi, opro ćz normalnego 

wynagrodzenia, takz e ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Po upływie po ł roku 

praćownik wystąpił jednak z powo dztwem o udzielnie mu urlopu w naturze. Praćodawća  

w proćesie powoływał się na zawartą z praćownikiem umowę. Proszę oćenić  stanowiska 

stron proćesu. Proszę takz e omo wić  zasady planowania i wykorzystywania urlopo w 

wypoćzynkowyćh. 

113. Proszę omo wić  przesłanki nabyćia prawa do urlopu wypoćzynkowego i wymiar urlopu. 

114. Proszę omo wić  zasady nabywania prawa do pierwszego i kolejnyćh urlopo w 

wypoćzynkowyćh. Proszę takz e 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 nieokres lony 

w wymiarze ½ etatu. 

115. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat tego, w jaki sposo b 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. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad odbywania 

podro z y słuz bowyćh przez praćowniko w, a takz e s wiadćzen  przysługująćyćh praćownikom 

odbywająćym taką podro z . 

118. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat jego obowiązko w w przypadku, gdy zatrudniony przez niego praćownik ulegnie 

wypadkowi przy praćy. 

119. 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 maćierzyn skim, urlopie rodzićielskim 

i wyćhowawćzym. Po powroćie do praćy zaproponowano jej dotyćhćzasowe stanowisko 

praćownika fizyćznego, z zaćhowaniem otrzymywanego przed urlopami wynagrodzenia. 

Podćzas jej nieobećnos ći w praćy zakład został jednak głęboko zrestrukturyzowany  

i zmodernizowany, a praćownićy poddawani byli intensywnym szkoleniom. Po zmianaćh 

tyćh praćownićy otrzymywali podwyz ki i w konsekwenćji wynagrodzenie Anny B. było 

niz sze od wynagrodzen  kolego w na podobnyćh stanowiskaćh - praćowniko w fizyćznyćh -  

o kilkaset złotyćh. Proszę udzielić  porady prawnej Annie B., kto ra ćhćiałaby zarabiać  tyle 

samo, ćo jej koledzy z praćy. 

121. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat zasad realizaćji prawa 

do urlopu maćierzyn skiego i jego wymiaru. 
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122. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat moz liwos ći 

skorzystania z ćzęs ći urlopu maćierzyn skiego przez ojća dziećka. 

123. Proszę udzielić  klientowi informaćji, jakie są reguły nabyćia i wykorzystania urlopu 

rodzićielskiego przez matkę oraz ojća dziećka. 

124. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat prawa do urlopu 

wyćhowawćzego, w tym zasad jego udzielania oraz dopuszćzalnos ći s wiadćzenia praćy w 

trakćie trwania tego urlopu. 

125. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat zasad zatrudniania praćowniko w młodoćianyćh. 

126. Proszę omo wić  zagadnienie przejs ćia ćzęs ći zakładu praćy na nowego praćodawćę, 

w szćzego lnos ći sytuaćję przejęćia wyłąćznie zadan  przez inny podmiot od 

dotyćhćzasowego praćodawćy (outsourćing) oraz skutki przejs ćia zakładu praćy na nowego 

praćodawćę w zakresie indywidualnego prawa praćy – dla praćownika i praćodawćo w. 

127. Jaki obowiązek ćiąz y na praćodawćy w stosunku do praćowniko w zatrudnionyćh na innej 

podstawie niz  umowa o praćę, w przypadku przejęćia zakładu praćy lub jego ćzęs ći i jakie 

mogą być  tego następstwa? 

128. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat przesłanek nabyćia 

prawa do odprawy emerytalno-rentowej, jej wysokos ći oraz trybu doćhodzenia roszćzenia 

o odprawę. 

129. Proszę udzielić  z onie zmarłego praćownika wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat 

prawa do odprawy pos miertnej. 

130. Proszę omo wić  wykroćzenia przećiwko prawom praćownika. 

131. Proszę omo wić  status praćownika samorządowego oraz wyjas nić  pojęćie słuz by 

przygotowawćzej. 

132. Powo d domagał się uznania wypowiedzenia umowy o praćy za bezskutećzne zarzućająć 

temu wypowiedzeniu bezprawnos ć . W toku postępowania sądowego ustalono, z e powo d 

był radnym gminy w ćzasie, gdy wypowiedziano mu umowę o praćę za trzymiesięćznym 

okresem wypowiedzenia, a termin wypowiedzenia upłynął po dniu, w kto rym powo d 

ponownie został wybrany radnym gminy. Zdaniem pozwanego praćodawćy, skoro powo d 

został wybrany radnym w toku biegnąćego wypowiedzenia, to nie przysługuje mu 

szćzego lna oćhrona przed wypowiedzeniem umowy o praćę. Proszę omo wić  zasady 

wypowiadania oraz rozwiązywania umo w o praćę radnym jednostek samorządu 

terytorialnego na przykładzie przedstawionego stanu faktyćznego. 

133. Proszę przedstawić  szćzego lne obowiązki ćzłonka korpusu słuz by ćywilnej oraz 

ogranićzenia, jakim podlega oraz konsekwenćje ićh nieprzestrzegania. 

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

słuz by ćywilnej. 

135. Proszę przedstawić  zakres stosowania ustawy o słuz bie ćywilnej oraz ustawy 

o praćownikaćh urzędo w pan stwowyćh. 
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136. Kto moz e być  urzędnikiem pan stwowym i jakie ogranićzenia prawne wiąz ą się 

z uzyskaniem przez praćownika statusu urzędnika pan stwowego? 

137. Szćzego lne uprawnienia urzędniko w pan stwowyćh oraz ćzłonko w korpusu słuz by ćywilnej. 

138. Proszę wskazać  zasady odpowiedzialnos ći porządkowej praćowniko w urzędo w 

pan stwowyćh oraz wskazać  ro z niće w stosunku do odpowiedzialnos ći porządkowej 

wynikająćej z przepiso w kodeksu praćy, a takz e proćedurę postępowania dysćyplinarnego. 

139. Proszę udzielić  klientowi, będąćemu praćodawćą, wyćzerpująćej informaćji prawnej na 

temat trybu zawierania układu zbiorowego praćy oraz konsekwenćji wejs ćia w z yćie, 

zmiany i rozwiązania układu zbiorowego praćy. 

140. Proszę wyjas nić  klientowi, będąćemu praćodawćą, ćo oznaćza pojęćie „reprezentatywnos ći 

organizaćji związkowej”, funkćjonująćej w zakładzie praćy oraz udzielić  informaćji na temat 

trybu uzyskiwania informaćji o praćownikaćh objętyćh oćhroną związko w zawodowyćh. 

141. Proszę udzielić  klientom, będąćym praćownikami słuz by ćywilnej oraz urzędu 

pan stwowego, informaćji na temat ogranićzen  ićh wolnos ći związkowyćh. 

 

 

II. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (56 pytań) 

 

1. Proszę przedstawić  zakres podlegania ubezpiećzeniom społećznym przez osobę 

prowadząćą pozarolnićzą działalnos ć  gospodarćzą, w rozumieniu ustawy o systemie 

ubezpiećzen  społećznyćh, z uwzględnieniem podstawy wymiaru składki na poszćzego lne 

rodzaje ubezpiećzenia. 

2. Proszę wskazać , jak rozstrzygnąć  zbieg tytuło w ubezpiećzenia w postaći umowy zlećenia 

i prowadzenia pozarolnićzej działalnos ći gospodarćzej na podstawie ustawy o systemie 

ubezpiećzen  społećznyćh. 

3.    W jakim zakresie i z jakiego tytułu obowiązkowemu ubezpiećzeniu społećznemu 

podlega osoba prowadząća kilka rodzajo w pozarolnićzej działalnos ći gospodarćzej i jaka 

jest minimalna podstawa wymiaru składki takiej osoby? 

4. W jakim zakresie ubezpiećzeniom społećznym podlega osoba pozostająća w kilku 

ro wnoległyćh 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 poro wnać  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 kto rym jest 

zatrudniona na umowę o praćę. Praćuje na zmiany za wynagrodzeniem 3000 złotyćh. 

SZPITAL zawarł umowę o s wiadćzenie usług medyćznyćh ze spo łką z o.o., a spo łka z kolei 

zawarła umowę zlećenia z Anną K., kto rej przedmiotem było wykonywanie usług 
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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 takz e umową o praćę z podmiotem, kto ry nie jest zlećeniodawćą?   

7. Na jakićh zasadaćh ubezpiećzeniom społećznym podlega radća prawny, w zalez nos ći od 

formy, w jakiej wykonuje swo j zawo d? 

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 sposo b oblićza się składkę na ubezpiećzenie zdrowotne i od jakićh 

przyćhodo w jest ona potrąćana oraz kto ją finansuje 

10. Proszę wyjas nić  pojęćie nienalez nie pobranyćh s wiadćzen  w rozumieniu ustawy 

o systemie ubezpiećzen  społećznyćh, zasady ićh zwrotu i termin przedawnienia. 

11. Jakie nalez nos ći wćhodzą w zakres pojęćia „nalez nos ći z tytułu składek" i z jakim 

terminem ulegają przedawnieniu? 

12. Czy Zakład Ubezpiećzen  Społećznyćh moz e zastosować  jakies  ułatwienia w spłaćie 

nalez nos ći z tytułu składek na ubezpiećzenia społećzne, a jez eli tak, to wobeć kogo oraz 

w jakićh okolićznos ćiaćh i w jakim trybie? 

13. Przy spełnieniu jakićh przesłanek moz liwe jest umorzenie nalez nos ći z tytułu składek na 

ubezpiećzenie społećzne? Proszę omo wić  takz e moz liwos ć  umorzenia składek wobeć 

płatnika, kto ry jest jednoćzes nie ubezpiećzonym. 

14. Jakie warunki muszą być  spełnione, aby przedsiębiorća mo gł domagać  się umorzenia 

nalez nos ći z tytułu składek, mimo braku ićh ćałkowitej nies ćiągalnos ći? 

15. Proszę udzielić  klientowi porady prawnej, ćzy przysługuje mu jakis  s rodek zaskarz enia od 

dećyzji organu rentowego (oddziału ZUS) odmawiająćej mu umorzenia nalez nos ći z tytułu 

składek na ubezpiećzenia społećzne. 

16. Jakie są uprawnienia, a jakie obowiązki inspektoro w kontroli ZUS, kto rzy dokonują 

kontroli wykonywania zadan  i obowiązko w w zakresie ubezpiećzen  społećznyćh? 

17. Proszę przedstawić  zasady przeprowadzania ćzynnos ći kontrolnyćh przez ZUS u płatnika 

składek oraz prawa i obowiązki płatnika składek w ćzasie kontroli. 

18. Jakie s wiadćzenia przysługują uprawnionym na podstawie ustawy o s wiadćzeniaćh 

pienięz nyćh z ubezpiećzenia społećznego w razie ćhoroby i maćierzyn stwa? 

19. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek nabyćia prawa do 

zasiłku ćhorobowego oraz sposobu oblićzania jego wysokos ći. 

20. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat okolićznos ći wyłąćzająćyćh prawo 

do zasiłku ćhorobowego. 

21. Proszę przedstawić  klientowi proćedurę kontroli prawidłowos ći orzećzen  lekarskićh 

o ćzasowej niezdolnos ći do praćy z powodu ćhoroby. 
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22. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat przyznawania s wiadćzenia 

rehabilitaćyjnego. 

23. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat zasad przesłanek nabyćia prawa do 

zasiłku maćierzyn skiego. 

24. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek nabyćia prawa do 

zasiłku opiekun ćzego. 

25. Proszę omo wić  zagadnienie przedawnienia roszćzen  o wypłatę zasiłku ćhorobowego, 

wyro wnawćzego, maćierzyn skiego i opiekun ćzego. 

26. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat s wiadćzen  przysługująćyćh 

ubezpiećzonemu z tytułu wypadku przy praćy lub ćhoroby zawodowej 

27. Proszę wymienić  i kro tko sćharakteryzować  s wiadćzenia z ubezpiećzenia wypadkowego, 

ze wskazaniem oso b do nićh uprawnionyćh. 

28. Proszę wskazać  krąg podmioto w uprawnionyćh do s wiadćzen  z ubezpiećzenia 

wypadkowego. Czy ubezpiećzenie to moz e być  dobrowolne? 

29. Proszę wskazać , jakie okolićznos ći muszą wystąpić , aby zdarzenie mogło być  uznane za 

wypadek przy praćy. 

30. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat przesłanek nabyćia prawa do 

jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy praćy, a takz e jego podwyz szenia. 

31. 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, a jakie nieskładkowymi? 

33. Proszę wyjas nić  klientowi znaćzenie pojęć  ćzęs ćiowej i ćałkowitej niezdolnos ći do praćy, 

podać  ro z niće pomiędzy nimi, a takz e udzielić  informaćji prawnej na temat proćedury 

stwierdzania niezdolnos ći do praćy. 

34. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat zasad przyznawania renty z tytułu 

niezdolnos ći do praćy oraz ustalania jej wysokos ći z ustawy o emeryturaćh i rentaćh z FUS. 

35. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat rozumienia pojęć  

wypadku w drodze do praćy oraz z praćy oraz konsekwenćji prawnyćh tyćh zdarzen . 

36. Proszę udzielić  klientowi informaćji prawnej na temat renty rodzinnej, wskazująć 

w szćzego lnos ći komu przysługuje. 

37. Proszę wyjas nić  klientowi, jakie warunki musi spełnić  uprawniony do renty rodzinnej, aby 

nabyć  prawo do dodatku pielęgnaćyjnego albo dodatku dla sierot zupełnyćh. 

38. Proszę wyjas nić  klientowi przesłanki oraz tryb zawieszenia prawa do emerytury lub renty. 

39. Proszę wyjas nić  klientowi, w jakićh przypadkaćh s wiadćzenie wynikająće z prawa do 

emerytury ulega zmniejszeniu. 
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40. Proszę przedstawić  klientowi wyćzerpująćą informaćję prawną na temat uprawnienia do 

zasiłku pogrzebowego i trybu jego uzyskiwania.   

41. Proszę przedstawić  ćel oraz formy prowadzenia praćownićzyćh programo w 

emerytalnyćh. Proszę wskazać  klientowi elementy umowy zakładowej oraz wyjas nić  

kwestię reprezentaćji stron przy jej zawieraniu. 

42. Proszę przedstawić  klientowi, będąćemu rolnikiem, jego uprawnienia z tytułu 

ubezpiećzenia społećznego. 

43. Proszę wymienić  rodzaje s wiadćzen  rodzinnyćh i wskazać , w jakim przypadku prawo do 

nićh przysługuje ćudzoziemćom. 

44. Proszę kro tko sćharakteryzować  s wiadćzenia opiekun ćze, w szćzego lnos ći zasiłek 

pielęgnaćyjny i s wiadćzenie pielęgnaćyjne. 

45. Proszę udzielić  klientowi wyćzerpująćej informaćji prawnej na temat prawa do zasiłku 

rodzinnego. 

46. Proszę wyjas nić  klientowi pojęćie „nienalez nie pobranyćh s wiadćzen ” w rozumieniu 

ustawy o s wiadćzeniaćh rodzinnyćh, zasady ićh zwrotu oraz termin przedawnienia. 

47. Proszę wyjas nić  klientowi, jaki s rodek oćhrony prawnej i w jakim trybie przysługuje 

płatnikowi bądz  ubezpiećzonemu od dećyzji, ćo do kto ryćh ustawa nie przewiduje 

dopuszćzalnos ći złoz enia odwołania do sądu powszećhnego. 

48. Czy sprawa, w kto rej ubezpiećzony kwestionuje dećyzję Zakładu Ubezpiećzen  

Społećznyćh odmawiająćą wydania zas wiadćzenia o niezaleganiu z opłatą składek na 

ubezpiećzenie społećzne jest sprawą z zakresu ubezpiećzen  społećznyćh? Proszę podać  

definićję sprawy z zakresu ubezpiećzen  społećznyćh. 

49. W sprawie o ustalenie wysokos ći emerytury organ rentowy oponuje ćo do dowodu 

z zeznan  s wiadko w na okolićznos ći dotyćząće wysokos ći wynagrodzenia wnioskodawćy, 

gdyz  wysokos ć  zarobko w moz na udowodnić  wyłąćznie dowodami z dokumento w 

płaćowyćh, a nie dowodami osobowymi. Czy stanowisko pozwanego jest słuszne? 

50. Rafał M. był zatrudniony w okresie od ćzerwća 2011 roku do ćzerwća 2020 roku na 

podstawie umowy o praćę i otrzymywał wynagrodzenie w wysokos ći 1/3 wynagrodzenia 

minimalnego w skali jednego miesiąća. W tym samym okresie prowadził pozarolnićzą 

działalnos ć  gospodarćzą w zakresie handlu i nie opłaćał składek na ubezpiećzenie z tytułu 

działalnos ći gospodarćzej. Z jakiego tytułu wnioskodawća podlega ubezpiećzeniu  

i dlaćzego? 

51. Proszę wyjas nić  klientowi podstawowe zasady gromadzenia s rodko w w praćownićzyćh 

planaćh kapitałowyćh (PPK), zawierania umo w o zarządzanie PPK i umo w o prowadzenie 

PPK oraz finansowania i dokonywania wpłat do PPK. 

52. Proszę udzielić  klientowi informaćji dotyćząćej sposobu podziału s rodko w 

zgromadzonyćh przez ućzestnika PPK w trakćie trwania małz en stwa, w przypadku 

rozwodu lub uniewaz nienia małz en stwa. 

53. Proszę udzielić  klientowi informaćji dotyćząćej sposobu postępowania ze s rodkami 

zgromadzonymi przez ućzestnika PPK w przypadku jego s mierći. 
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54. Proszę wyjas nić  klientowi, ćzy i na jakićh zasadaćh moz e on – jako ućzestnik PPK - 

rozporządzać  s rodkami zgromadzonymi na jego raćhunku PPK. 

55. Proszę wyjas nić  klientowi, rozwaz ająćemu wyjazd za granićę w ćelaćh zarobkowyćh 

i obawiająćemu się o bezpiećzen stwo soćjalne swojej rodziny zamieszkałej w Polsće, na 

ćzym polega koordynaćja systemo w zabezpiećzenia społećznego, a w szćzego lnos ći jakićh 

s wiadćzen  i pan stw dotyćzy oraz jakie są jej podstawowe zasady.  

56. Proszę udzielić  klientće, kto ra przeprowadziła się z Polski do Hiszpanii, porady prawnej 

na temat moz liwos ći otrzymywania przyznanyćh jej w Polsće s wiadćzen  pienięz nyćh 

z tytułu maćierzyn stwa w miejsću jej aktualnego pobytu.  

 


