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Trudno jest dokładnie wskazać wiek, po przekroczeniu
którego można byłoby uznać daną osobę za seniora.
Granica wieku jest w tym wypadku dość płynna i na
przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącej zmianie.
Umownie, pojęcie senior dotyczy osób 50-55+. Jednak
obecnie coraz częściej uważa się, że są to osoby, które
przekroczyły 60 lub 65 rok życia. Wpływ na takie
postrzeganie granicy wieku mają przede wszystkim zmiany
demograficzne.



Problematyka podejmowania aktywności przez osoby w wieku senioralnym
to wyjątkowo ważne zagadnienie, które stanowi kontynuację idei
ogłoszonego w roku 2012 Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej.

Celem tej idei jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do
społeczeństwa wnoszą osoby starsze, jak również zachęcenie polityków i
inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą
o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i
wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Aktywizacja seniorów ma
ogromne znaczenie, gdyż ma na celu przywrócenie tych ludzi do aktywnego
życia w społeczeństwie.



Wspieranie zatrudnienia osób w starszym wieku może przynieść organizacjom
następujące korzyści:

●ograniczanie bezpośrednich i pośrednich kosztów urlopów zdrowotnych zastępstw,

●poprawa relacji z klientami w starszym w wieku, których liczebność wzrasta w wyniku
procesu starzenia się ludności, preferującymi kontakt z przedstawicielami firmy w ich
wieku

●lepsze dopasowanie siły roboczej do wymagań stanowisk pod względem doświadczenia
zawodowego

●lepsze wykorzystanie indywidualnych możliwości pracowników

●transfer wiedzy w ramach organizacji

●zwiększenie elastyczności adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia poprzez
rozbudowanie pakietów umiejętności posiadanych przez pracowników

●wzrost motywacji starszych pracowników do pracy



●Doświadczenie życiowe i zawodowe

●Koncentracja na pracy, dokładność, dyscyplinowanie

●Lojalność, motywacja, szacunek do pracy

●Posiadanie ugruntowanej, bogatej wiedzy w obszarze wykonywanego
zawodu, której nie da się nauczyć z książek

●Starsi pracownicy mogą być zatem merytorycznym wsparciem dla swoich
młodszych kolegów, być ich mentorami

●Ustabilizowana sytuacja rodzinna, większa dyspozycyjność



Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły
55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są
czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku choroby pracownika 50+, pracodawca ponosi niższe koszty związane z
jego nieobecnością w pracy – zmniejszona jest liczba dni, za które pracodawca ma
obowiązek wypłacać wynagrodzenie: z 33 dni do jedynie 14 dni choroby.



Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych

W przypadku, gdy pracodawca przyjmie do pracy osobę bezrobotną 50+
w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje od starosty refundację
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne – w
okresie do 24 miesięcy (lub gdy refundacja wypłacana jest co drugi
miesiąc – aż do 4 lat). Aby pracodawca mógł skorzystać z tej możliwości
wystarczy jedynie, aby zgłosił się do powiatowego urzędu pracy.



Prace interwencyjne to zatrudnienie
bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego
opiekuna osoby niepełnosprawnej przez
pracodawcę zawsze na podstawie umowy o
pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej
między pracodawcą a powiatowym urzędem
pracy.



Zwrot kosztów szkoleń osób 50+

Pracodawcy, którzy założyli fundusz szkoleniowy (czyli odrębne konto z
przeznaczeniem na szkolenia) mogą ubiegać się w powiatowych urzędach
pracy o częściową refundację kosztów szkolenia pracowników 50+ ze środków
Funduszu Pracy. Mogą oni otrzymać zwrot 80% kosztów szkolenia osób w
wieku 45 lat i powyżej – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (10
955,16 zł wg danych z III kw. 2013 r.).
Urzędy pracy, bezpłatnie, udzielają zainteresowanym pracodawcom pomocy
w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.



●Organizacja pracy i technologia – czyli m.in. tempo pracy, konieczność
zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, brak odpowiednich szkoleń
dla pracowników w starszym wieku

●Cechy osób starszych, do których należą głównie: relatywnie niski poziom
wykształcenia, zły stan zdrowia, problemy z adaptacją do nowych warunków,
zmęczenie pracą, obawa przed konkurencją ze strony młodych pracowników

●Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, takie jak bezrobocie,
dyskryminacja na rynku pracy ze względu na wiek wieku (ageizm),
zapotrzebowanie rodzin na pracę starzejących się osób (np. opieka nad
wnukami, małżonkiem)



●Umieszczanie w mediach informacji, że wiek nie jest barierą w podjęciu zatrudnienia

●Zamieszczanie ogłoszeń o pracę w mediach, które docierają do osób w różnym wieku

●Stworzenie elektronicznych formularzy rekrutacyjnych, w których program komputerowy zamienia
dane osobowe kandydatów (w tym informacje o wieku) na numer indentyfikacyjny, dzięki czemu
pracownicy dokonujący selekcji aplikacji, podejmując decyzje opierają się tylko o informacje
dotyczące kompetencji

●Wyeliminowanie z profilu kompetencyjnego (wykazu kompetencji wymaganych na danym
stanowisku) wszelkich elementów wskazujących bądź sugerujących wiek kandydata

●Delegowanie „Ambasadorów Wieku” na targi pracy, aby udzielali m.in. osobom w wieku 50+
informacji o warunkach pracy i możliwościach rozwoju, jakie oferuje firma

●Zatrudnianie na stanowiskach doradcy klienta osób starszych, postrzeganych przez klientów jako
bardziej doświadczonych życiowo i wiarygodnych

●Pozyskiwanie 75% pracowników w procesie rekrutacji wewnętrznej. Wszyscy są informowani o
możliwościach rozwoju i awansu za pośrednictwem poczty elektronicznej, gazetki zakładowej oraz
infokiosku zlokalizowanego w ogólnodostępnym miejscu. Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek,
są informowani o wakatach i naborach na różne stanowiska.



●Zapewnienie dostępu do szkoleń i rozwoju
zawodowego starszym pracownikom na równi z
młodszymi pracownikami

●Zapewnienie możliwości uczenia się i rozwoju przez
cały okres kariery zawodowej wszystkim
pracownikom bez względu na wiek

●Dostosowanie metod szkolenia do możliwości
starszych pracowników



●Powiązanie awansów nie z wiekiem pracownika ani z jego stażem pracy,
ale z kompetencjami i wydajnością w pracy (poprzez regularne oceny
pracowników, zlikwidowanie górnych i dolnych granic wieku w zakresie
dostępności awansu)
●Zmiana obszarów pracy w kolejnych etapy kariery, np.: 1) realizowanie
instalacji w nowych budynkach, 2) modernizacja istniejących instalacji, 3)
wsparcie klienta, w którym najskuteczniejsi są najbardziej doświadczeni
pracownicy, dysponujący dużą wiedzą praktyczną
●Programy dzielenia się wiedzą z udziałem wysokiej klasy specjalistów
głównie w wieku 50+, którzy część swojego czasu poświęcają na
prowadzenie warsztatów/ szkoleń dla młodszych pracowników



●Zatrudnienie na podstawie kontraktów terminowych, kontraktów na prace
zlecone, np. podczas weekendu, na część etatu, w elastycznie ustalonym
czasie

●Praca zdalna (np. telepraca albo praca przez Internet), praca zadaniowa

●Zmniejszanie wymiaru godzin pracy można połączyć z wprowadzeniem
pracy częściowo zdalnej, np. co drugi dzień praca w domu albo z
zadaniowym czasem pracy

●Rotacja między stanowiskami pracy oraz plany zmianowe układane z
uwzględnieniem stanu zdrowia i wieku pracowników



●Przygotowanie pracowników do przejścia na emeryturę np. poprzez
stopniowe zmniejszanie czasu pracy, uelastycznienie czasu pracy,
dostosowanie formy pracy do możliwości pracownika, rozmowy z
przełożonym
●Warsztaty nt. kończenia kariery zawodowej i planowania życia po przejściu
na emeryturę
●Przedstawienie pracownikom możliwości przejścia na emeryturę i
jednocześnie kontynuowania pracy u dotychczasowego pracodawcy np. w
niepełnym wymiarze godzin lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.
●Utrzymywanie kontaktu z emerytowanymi pracownikami, np. zapraszanie
ich na uroczystości firmowe czy spotkania świąteczne





●Hikikomori- (jap. 引きこもり, 引き籠もり, 引き篭もり) – słowo
(rzeczownik odczasownikowy) w języku japońskim, pochodzące od
czasownika hikikomoru oznaczającego „wejście do środka i
niewychodzenie na zewnątrz”, „ograniczenia się do przebywania w
zamkniętej przestrzeni, domu, pokoju”

●Słowo hikikomori nabrało nowego znaczenia w latach 90. XX wieku w
wyniku badań naukowych zjawiska nasilającego się w Japonii,
polegającego na izolowaniu się od społeczeństwa, zamknięcia się przez
długi czas wewnątrz własnego domu lub pokoju i niemożności
uczestnictwa w życiu społecznym.



●„Stan wycofania społecznego, polegający na
niewychodzeniu do pracy lub szkoły, przez więcej
niż sześć miesięcy, z wyjątkiem okazjonalnych
wyjść, i niekomunikowaniu się z ludźmi z
wyjątkiem członków rodziny”

●Więcej niż co trzeci hikikomori (36,2 proc.) jako
powód swojego odosobnienia podaje przejście
na emeryturę (Japonia)

Hikikomori



SKŁADKI ZUS A ZATRUDNIENIE

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło



Stosunek pracy z emerytem lub rencistą jest objęty
obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, co wynika z ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym
pracodawca, który podpisał umowę z taką osobą, jest
zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na
ubezpieczenie zdrowotne.



USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 6.
1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z
zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej są:
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów
Art. 11.
Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wymienione w
art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 12.
Art. 12.
Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.



Art. 9b ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz przez okres 12 miesięcy,
począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za
osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed
zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego
urzędu pracy.

Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz za pracowników, którzy
osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60
lat dla mężczyzn



●Jeżeli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia, wówczas podlega
ona obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i
wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie
chorobowe ma charakter dobrowolny

●Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli
pracownik, któremu zostało powierzone zlecenie, jest dodatkowo
zatrudniony na umowę o pracę u innego płatnika składek, pod
warunkiem że osiąga u niego co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracę. W takiej sytuacji obowiązkowe jest opłacanie składki na
ubezpieczenie zdrowotne



●Art. 6 ust. 1 pkt 4 system ubezpieczeń społecznych

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z
zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia (...)

●Art. 11 ust. 2 system ubezpieczeń społecznych

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek
osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7b, 8 i 10

●Art. 12 system ubezpieczeń społecznych

Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.



Zasada ta nie dotyczy emeryta lub rencisty, który zawiera
umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wtedy wynagrodzenie
osiągnięte w ramach umowy zlecenia jest traktowane jako
przychód uzyskany ze stosunku pracy, co powoduje naliczenie
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne od tego
przychodu



●Art. 8 ust. 2a system ubezpieczeń społecznych

Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą
pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia (...), jeżeli
umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku
pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy

●Art. 18 ust. 1 a system ubezpieczeń społecznych

W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w
podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy
zlecenia (...)



●Umowa o dzieło nie stanowi CO DO ZASADY tytułu do
ubezpieczeń

●WYJĄTEK:

➢umowa o dzieło zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje
w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w
stosunku pracy



●Art. 8 ust. 2a
Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą
pracę na podstawie (...) umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z
pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej
umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku
pracy.
●Art. 9 ust. 4b
Osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
jeżeli (...) umowa o dzieło, została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają
równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują
pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.
●Art. 18 ust. 1a
W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 2a, w podstawie
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uwzględnia się
również przychód z tytułu (...) umowy o dzieło



Zawieszanie lub zmniejszanie 
świadczeń w razie osiągania 
przychodu podlegającego 
obowiązkowi ubezpieczenia 
społecznego



Podstawa prawna

●Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych

●Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty



Art.  104 ust. 1

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub
świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych
w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby
wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.



●emeryturę;
●emeryturę pomostową;
●nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
●rentę z tytułu niezdolności do pracy;
●rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z:
➢wypadkiem przy pracy,
➢wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r.,
➢chorobą zawodową;
●rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja niezdolność do pracy nie ma związku ze
służbą wojskową;
●rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w
związku ze służbą wojskową;
●rentę rodzinną.



●wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz
na podstawie umowy o pracę nakładczą,

●uposażenie z tytułu służby w Wojsku Polskim, w Policji, w Urzędzie Ochrony
Państwa, w Straży Granicznej, w Służbie Więziennej i w Państwowej Straży
Pożarnej,

●dochody z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia, jeżeli wykonywanie tych umów jest objęte obowiązkowym
ubezpieczeniem społecznym,

●dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, której
wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

●dochody z tytułu wykonywania zawodu adwokata,

●dochodu z tytułu pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych, spółdzielniach kółek rolniczych oraz w zespołowych
gospodarstwach rolnych tych spółdzielni,



●Dochód osiągany z dwóch lub więcej tytułów
sumuje się.

●Przy ustalaniu kwoty osiąganego dochodu
dolicza się kwoty pobranych zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego
oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i
wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i
dodatku wyrównawczego.



●Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu
(zaprzestaniu) pracy, służby lub działalności.

●Zawiadomienie, potwierdza zakład pracy, informując o wysokości
ustalonego wynagrodzenia.

●W zawiadomieniu o podjęciu działalności emeryt i rencista składa
oświadczenie, czy jego zamiarem jest osiąganie dochodu:

1) nie powodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń,

2) powodującego zmniejszenie świadczeń albo

3) powodującego zawieszenie świadczeń.



Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do
pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest
jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania
przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.



W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej
jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę
przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia
obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1) 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998
r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy;

3) 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna osoba.



●Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego
roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku
kalendarzowym

●Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku
o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w
ubiegłym roku kalendarzowym

●Urząd skarbowy zawiadamia organ rentowy do końca maja każdego
roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę
w ubiegłym roku kalendarzowym z wykonywania pozarolniczej
działalności gospodarczej, wolnego zawodu lub innej samodzielnej
działalności o podobnym charakterze, z wyłączeniem działalności
twórczej i artystycznej



●Jeżeli łączna kwota dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w okresie
ubiegłego roku kalendarzowego nie przekroczyła niższej kwoty granicznej
dochodu, organ rentowy ustala, że dochód emeryta (rencisty) nie uzasadniał
zmniejszenia ani zawieszenia świadczeń, a w przypadku gdy świadczenia były
zmniejszone lub zawieszone - dokonuje zwrotu różnicy między należną i
wypłaconą kwotą świadczeń.
●Jeżeli łączna kwota dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w okresie
ubiegłego roku kalendarzowego przekroczyła niższą kwotę graniczną, organ
rentowy ustala:
1) że dochód osiągnięty przez emeryta lub rencistę uzasadniał:
a) zmniejszenie świadczeń wypłaconych za okres ubiegłego roku
kalendarzowego, jeżeli dochód nie przekroczył wyższej kwoty granicznej
dochodu,
b) zawieszenie świadczeń wypłaconych za okres ubiegłego roku
kalendarzowego, jeżeli dochód przekroczył wyższą kwotę graniczną dochodu,
2) kwotę różnicy między należną a wypłaconą kwotą świadczeń, która
podlega zwrotowi



W polskiej i europejskiej literaturze prawa pracy jako
elastyczne formy zatrudnienia pracownika wyróżnia się:

➢Telepracę

➢Pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy

➢Pracę na podstawie umowy na czas określony

➢Zatrudnienie przez agencje pracy tymczasowej

➢Pracę sezonową



➢Należy przez to rozumieć koncepcję regulacji rynku pracy

➢Zakłada połączenie elastyczności zatrudnienia z

bezpieczeństwem socjalnym pracowników

➢W modelu tym odrzuca się postrzeganie elastyczności

zatrudnienia wyłącznie jako elementu korzystnego z punktu

widzenia pracodawcy, a bezpieczeństwa jako elementu istotnego

wyłącznie dla pracowników. Obydwa elementy mają ze sobą

współgrać i wzajemnie się uzupełniać na zasadzie obopólnych

korzyści



➢Skuteczna aktywna polityka rynku pracy – ukierunkowana jest na aktywizację i wsparcie osób, w
szczególności bezrobotnych;

➢Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie – proces, mający na celu ustawiczne
pomnażanie kapitału ludzkiego oraz zwiększenia adapcyjności pracowników do zmian
zachodzących na rynku pracy;

➢Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego – odpowiednie wsparcie dochodów,
sprzyjającym zatrudnieniu i mobilności na rynku pracy (jednak świadczenia socjalne nie powinny
trwale zastępować dochodów osiąganych z tytułu wykonywania pracy);

➢Dostępność właściwych (elastycznych i niezawodnych) porozumień umownych – prawne
możliwości wykorzystania elastycznych form zatrudnienia, które zapewniają elastyczność pracy oraz
redukują segmentację rynku pracy i rozmiary pracy nierejestrowanej. Częścią porozumień
umownych jest także wyraźne zaakcentowanie związku między wydajnością pracy, a
wynagrodzeniem za jej świadczenie.



➢Flexicurity jest jednym z narzędzi wdrażania Strategii Lizbońskiej. Aby spełnić jej założenia należy

tworzyć większą liczbę dobrych miejsc pracy, dążyć do modernizacji rynku pracy oraz promować

nowe formy zatrudnienia, które miałyby być bardziej elastyczne i bezpieczne, co ułatwiłoby

dostosowanie zatrudnienia i umożliwiło spójność społeczną.

➢Flexicurity wymaga w kontraktach spełnienia specjalnych zobowiązań, które zapewnią elastyczność

oraz zagwarantowania: właściwych warunków do szkolenia przez całe życie, efektywnej polityki

zatrudnienia i nowoczesnych, wystarczających oraz zapewniających odpowiednią jakość systemów

opieki społecznej.

➢Flexicurity to brak jednego, obowiązującego dla wszystkich systemu. Każdy kraj musi opracować

swoje własne zasady.

➢Flexicurity musi promować bardziej otwarte dla wszystkich i elastyczne rynki pracy i wyeliminować

segmentację rynków pracy. Włączeni muszą zostać pracownicy i bezrobotni.



➢W przedsiębiorstwach powinna być wdrożona wewnętrzna flexicurity, co w
praktyce oznacza możliwość awansu na wyższe stanowisko w firmie.
Panujący w przedsiębiorstwach system zatrudniania osób po okresie
bezrobocia i braku aktywności zawodowej powinien zostać usprawniony.

➢Flexicurity powinna uwzględniać równość płci poprzez promowanie
równego dostępu kobiet i mężczyzn do pracy, oferując ułatwienia
pozwalające na godzenie pracy z życiem rodzinnym i prywatnym.

➢Flexicurity wymaga stworzenia klimatu zaufania i dialogu między
wszystkimi zainteresowanymi tak, aby byli oni gotowi do zmiany, mającej na
celu zapewnienie polityk socjalnie zrównoważonych.

➢Flexicurity wymaga właściwego podziału środków, które muszą znaleźć się
we właściwie opracowanych budżetach krajowych.



➢Przeciwdziałanie segmentacji na rynkach pracy, wynikającej z rodzaju zawartych umów –
ścieżka ta jest zalecana krajom, w których dostrzegalna jest segmentacja rynków pracy, a
znaczna część pracowników świadczy pracę na podstawie nietypowych – jej celem jest
zrównanie szans pracowników zatrudnionych w sposób standardowy oraz pracowników
nietypowych (szczególnie kobiet, ludzi młodych, seniorów, długotrwale bezrobotnych);

➢Rozwój flexicurity w przedsiębiorstwach i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
zmieniających pracę – zalecana krajom o ograniczonej dynamice rynku prac;

➢Ograniczenie braków w umiejętnościach i możliwościach zasobów pracy, stanowiących barierę
wzrostu wydajności pracy – zalecana krajom, w którym rynki pracy są wystarczająco
dynamiczne, a największym problemem jest stosunkowo duża liczba nisko wykwalifikowanych
pracowników – nacisk musi zostać położony na kształcenie zarówno szkolne, jak i pozaszkolne;

➢Poprawa możliwości zawodowych osób pobierających zasiłek i pracowników
niezarejestrowanych



Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w
warunkach określonych wyżej i przekazuje pracodawcy wyniki
pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej



Pojęcie telepracy wyznaczają cztery przesłanki:

1) regularność jej wykonywania,

2) wykonywanie pracy poza zakładem pracy,

3) korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,

4) rodzaj pracy.



Przez regularne wykonywanie telepracy należy rozumieć jej
wykonywanie w sposób systematyczny, w terminach lub
okresach uzgodnionych z pracodawcą. Przesłanka ta
oddziela telepracę od okazjonalnego wykonania zadania
zleconego przez pracodawcę. Regularność nie oznacza
wyłączności wykonywania pracy poza zakładem pracy.



Wykonywanie pracy poza zakładem oznacza jej wykonywanie poza terenem
będącym w trwałej dyspozycji pracodawcy. Nie jest zakładem teren, którym
dysponuje pracodawca dla wykonania jednego zadania (czynności) lub ich
zespołu. Może to być w zasadzie dowolne miejsce, wynikające z porozumienia
lub regulaminu telepracy oraz z umowy stron. Miejsce to może być ustalone w
sposób pozytywny – czyli przez wskazanie jednego lub kilku miejsc
wykonywania pracy, lub w sposób negatywny – czyli przez wymienienie
niedozwolonych miejsc wykonywania telepracy.

Jeżeli miejsce wykonywania telepracy nie jest określone jednoznacznie, jego
wybór należy do pracownika, w granicach określonych przez porozumienie
(regulamin) telepracy, umowę, a także przez przepisy Kodeksu pracy regulujące
obowiązki pracownika.



Według art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną termin „środki komunikacji elektronicznej”
oznacza rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy
wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.



➢Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w
warunkach telepracy może nastąpić:

1) przy zawieraniu umowy o pracę albo

2) w trakcie zatrudnienia.

➢Jeżeli do uzgodnienia dotyczącego wykonywania pracy w formie telepracy
dochodzi przy zawieraniu umowy o pracę, w umowie dodatkowo określa się
warunki wykonywania tej pracy.

➢W trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy może nastąpić
na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.
Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika
dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.



➢ Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu
zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w
przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja
związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

➢Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu
porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca określa
warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z
zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

➢Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki
stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego
pracodawcy.



Pracodawca jest obowiązany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w

formie telepracy,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3 )pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją

sprzętu,

4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w

zakresie obsługi sprzętu



➢Pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz
przeprowadza, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie.

➢Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych oraz
jest obowiązany do ich przestrzegania.

➢Telepracownik i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego
porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych
środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

➢Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i
rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni
przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami
wykonywania pracy w formie telepracy.



➢Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu
wykonywania pracy.

➢Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać
kontrolę:

1) wykonywania pracy,

2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego
instalacji,

3) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

- za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

➢Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i
charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności
telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny
z ich przeznaczeniem.



Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje

wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej

pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem:

1)obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy;

2)obowiązków dot. stanu obiektów budowlanych;

3)obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych;



Pracodawca Pracownik

Możliwość zmniejszenia kosztów zatrudnienia 
pracowników. Pracodawca ponosi niższe koszty 
na organizacje i utrzymanie stanowisk pracy i 
obniżenie związanych z nieobecnością 
pracowników.

Alternatywa dla urlopu wychowawczego. 
Możliwość łącznia pracy z wychowaniem małego 
dziecka.

Eliminacja lub ograniczenie wydatków związanych 
z prowadzeniem biura

Możliwość łączenia pracy z opieką nad chorym 
członkiem rodziny.

Redukcja koszty zatrudnienia poprzez 
wprowadzenie dla telepracowników zadaniowego 
systemu czasu pracy.

Możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
które nie muszą ruszać się z domu w celu 
świadczenia pracy.

Wzrost wydajności telepracowników, jak wskazują 
badania.

Zatrudnienie osoby mieszkającej w dużej 
odległości od siedziby firmy

Możliwość zatrudnienia wysokiej klasy 
fachowców, którzy mogliby być niedostępni w 
normalnej formie świadczenia pracy.

Możliwość wprowadzenia elastycznego czasu 
pracy

Redukcja zwolnień chorobowych.



Pracodawca Pracownik

Zmniejszenie możliwości kontroli 
przez pracodawcę działań pracownika

Niezaspokojona potrzeba kontaktów 
międzyludzkich. Pracownik świadczy 
pracę z dala od innych pracowników.

Konieczność ponoszenia kosztów 
związanych z zakupem sprzętu 
komputerowego dla pracownika

Zacieranie się granic między czasem 
pracy a prywatnym.

Konieczność posiadania odpowiedniej 
infrastruktury technicznej w firmie

Możliwość awarii sprzętu
i w związku z tym utrudnienia 
w komunikacji między pracownikiem a 
firmą



Jest to zatrudnianie pracowników przez agencje pracy
tymczasowej w celu podnajęcia ich tzw. pracodawcom
użytkownikom.

Od 1 stycznia 2004 r. ten sposób zatrudniania reguluje
ustawa z dnia 99 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych



➢pracodawca użytkownik - pracodawca lub podmiot
niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy
wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję
pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie;

➢pracownik tymczasowy - pracownik zatrudniony przez
agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania
pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem
pracodawcy użytkownika;



➢praca tymczasowa - wykonywanie na rzecz danego
pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż
wskazany w ustawie, zadań:

a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

b) których terminowe wykonanie przez pracowników
zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby
możliwe, lub

c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego
pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.



Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz
pracodawcy użytkownika pracy:

1) szczególnie niebezpiecznej;

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy
użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

3) tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy
użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin
rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego;

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty
przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których
posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia,



➢Agencja pracy tymczasowej jest to osoba fizyczna bądź jednostka organizacyjna

mogąca być pracodawcą, której przedmiotem działalności jest zatrudnianie pracowników

w celu kierowania ich do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkowników.

Świadczenie tych usług jest traktowane jako działalność gospodarcza regulowana, stąd

agencje podlegają wpisowi do rejestru agencji zatrudniania.

➢Działalność agencji przypomina pośrednictwo pracy, lecz nie jest pośrednictwem pracy.

Agencja nie kieruje bowiem kandydata do pracy do pracodawcy w celu zawarcia z nim

umowy o pracę, lecz sama zatrudnia go jako pracownika, którego następnie kieruje do

wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika. Celem istnienia agencji jest

wyszukiwanie osób niemających stałej pracy.



➢Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy
tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony
lub umowy na czas wykonywania określonej pracy

➢Przed nawiązaniem umowy o pracę z pracownikiem
tymczasowym agencja zawiera na piśmie umowę z
pracodawcą użytkownikiem

➢Umowę o pracę tymczasową zawiera z pracownikiem
wyłącznie agencja



Pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi
tymczasowemu;

2) wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania
pracy, która ma być powierzona pracownikowi
tymczasowemu;

3) przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;

4) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

5) miejsce wykonywania pracy tymczasowej.



Art. 29 KP. Elementy i forma umowy o pracę

§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze
wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.



Art. 29(2) KP. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu

§ 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może
powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej
korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub
podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem
jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić
wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy
określonego w umowie o pracę.



Przepis art. 29(2) k.p., obowiązujący od 1.01.2004 r., stanowi
wdrożenie dyrektywy Rady 97/81/WE z 15.12.1997 r. dotyczącej
Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze
zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i
Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw
Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków
Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 14 z 1998 r., s. 9; Dz.Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, s. 267).



1) brać pod uwagę prośby pracowników o zmianę wymiaru zatrudnienia z
niepełnego na pełny lub odwrotnie oraz o zwiększenie wymiaru czasu pracy,
jeżeli powstaje możliwość takich zmian;

2) informować o powstających w zakładzie możliwościach zatrudnienia w
niepełnym i w pełnym wymiarze w celu ułatwienia zmiany wymiaru;

3) stosować środki ułatwiające dostęp do zatrudnienia w niepełnym wymiarze na
wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, w tym na stanowiskach wymagających
kwalifikacji i stanowiskach kierowniczych, oraz – tam gdzie jest to właściwe –
ułatwiających dostęp osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy do
szkolenia zawodowego w celu poszerzenia możliwości rozwoju zawodowego i
zwiększenia mobilności zawodowej;

4) informować organy reprezentujące pracowników o sprawach dotyczących
pracy w niepełnym wymiarze w danym przedsiębiorstwie.



Art. 25. § 1 Kp . Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na
czas nieokreślony albo na czas określony.

Art. 30. § 1 KP. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia

(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu
wypowiedzenia

(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta



Art. 36. § 1 KP. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest
uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.



Art. 50 § 3 KP

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy,
pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

W przypadku wypowiadania umowy takiemu pracownikowi
pracodawca nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia (a
contrario art. 30 § 4 kp), stąd też nie sposób skontrolować zasadność
takiego wypowiedzenia. Jednakże pracownik może zaskarżyć
wypowiedzenie ze względu na naruszenie przepisów dotyczących
wypowiedzenia. Będzie się do tego zaliczać np. wypowiedzenie w
trakcie trwania okresu ochronnego (ciąża czy okres przed emeryturą)
lub popełnienie uchybień formalnych (np. wypowiedzenie dokonane
w formie ustnej).



Art.  627.  [Umowa o dzieło]

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty 
wynagrodzenia.

Art.  734.  [Umowa zlecenia]

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 
dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do 
wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie 
uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.



Istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego w umowie rezultatu w
postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej
przybiera postać wytworzenia rzeczy lub dokonania zmian w rzeczy już
istniejącej (naprawienie, przerobienie, uzupełnienie). Poza takimi
rezultatami materialnymi istnieją także postacie (rezultaty) niematerialne,
które mogą, ale nie muszą, być ucieleśnione w jakimkolwiek przedmiocie
materialnym (rzeczy). Rezultatem nieucieleśnionym w rzeczy nie może
być natomiast czynność, a jedynie wynik (skutek) tej czynności. Dzieło
zatem musi istnieć w takiej postaci, która pozwala nie tylko odróżnić je
od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu.



Przy umowie zlecenia świadczenie przyjmującego zlecenie
nie polega na osiągnięcia pewnego rezultatu, ale na podjęciu
starannych zabiegów w celu wykonania zlecenia. Jest to więc
zobowiązanie starannego działania. Przyjmujący zlecenie nie
ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia, jeżeli
przy wykonywaniu powierzonych mu czynności zachowa
należytą staranność.



Umowa zlecenia może mieć 
nieodpłatny charakter, zaś umowa o 

dzieło ma zawsze charakter odpłatny.



At. 735 § 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika,
że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez
wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się
wynagrodzenie.

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o
wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie
odpowiadające wykonanej pracy.



Art. 628 § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić
przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły
wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia,
poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe
wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się
ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające
uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego
zamówienie.



Umowa-zlecenie może być zarówno terminowa (z dokładnie

określonym terminem jej zakończenia) lub bezterminowa

(zawarta na czas nieokreślony). W treści umowy o dzieło

powinien znaleźć się zapis wyraźnie wskazujący termin, do

którego należy dzieło ukończyć, co ma znaczenie przy

zerwaniu umowy.



Art. 645. [Śmierć lub niezdolność do pracy wykonawcy]

§ 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego
zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy.

Art. 747. [Następstwa śmierci zleceniodawcy]

W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani wskutek
utraty przez niego zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z umową, zlecenie
wygasło, przyjmujący zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynności mogła
wyniknąć szkoda, prowadzić te czynności nadal, dopóki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy
dającego zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej.

Art. 748. [Następstwa śmierci przyjmującego zlecenie]

W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo wskutek
utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.



Wykonujący dzieło nie musi osobiście go wykonywać, chyba, że taki zapis został zawarty

w umowie lub wynika to charakteru dzieła, na przykład artystycznego. Obciąża go co

najmniej osobiste kierowanie osobami, którymi się posługuje i za które odpowiada.

Inaczej rzecz się ma w wypadku umowy zlecenia. Co do zasady przyjmującego zlecenie

obowiązuje zasada osobistego spełnienia świadczenia. Powierzenie wykonania zlecenia

osobie trzeciej może nastąpić, gdy wynika to z umowy, ze zwyczaju lub gdy

zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności.



De lege lata do zawarcia umowy o dzieło nie jest wymagana żadna forma szczególna.
Zgodne oświadczenia zamawiającego i przyjmującego zamówienie mogą być wyrażone
przez każde zachowanie (także ustnie lub konkludentnie) wyrażające ich wolę w sposób
dostateczny (art. 60). Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 grudnia 2003 r., I
ACa 1144/03, OSA 2005, z. 3, poz. 14, stwierdził, że do zawarcia umowy o dzieło stosuje
się ogólne zasady dotyczące zawierania umów konsensualnych. W kodeksie cywilnym
nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do zawarcia umowy o dzieło. Nie
wymaga ona zachowania formy szczególnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem
także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany.

Dla umowy zlecenia nie została przewidziana forma szczególna. Zlecenie może zostać
udzielone w dowolnej formie (art. 60), w tym także w sposób dorozumiany.

https://sip.lex.pl/#/document/520241962?cm=DOCUMENT


Art. 746. [Wypowiedzenie umowy zlecenia]

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak
zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego
wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić
przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego
dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego
powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże
gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu,
przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z
ważnych powodów.



Art. 644. [Odstąpienie przez zamawiającego]

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc
umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co
przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Art. 640. [Brak współdziałania zamawiającego]

Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania
brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem,
iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Art. 636. [Sposób wykonywania dzieła]

§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i
niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.


