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STRESZCZENIE: Zarządzanie kadrami jest istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji. 

Ważnym elementem polityki kadrowej danej organizacji są czynniki zewnętrzne stanowiące element 

bliższego i dalszego jej otoczenia. Wśród takich czynników istotna rolę odgrywają czynniki 

polityczno-prawne. Te czynniki opierają się ustawodawstwie, przepisach prawnych oraz polityce 

rządu. Szczególną rolę w zarządzaniu kadrami odgrywają przepisy prawa pracy (Listwan T., 2004).          

To na ich podstawie możliwe jest budowanie polityki kadrowej, planowanie zatrudnienia, analiza 

obecnej sytuacji. W tym opracowaniu zostanie przybliżone prawo do urlopu pracowników etatowych 

oraz tymczasowych. Jest to istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy oraz realizacji jej 

zobowiązań i celów. Każdorazowe skorzystanie z uprawnienia urlopowego zmniejsza zasoby kadrowe 

firmy, co rodzi potrzebę jego uzupełnienia innymi pracownikami. Aby móc skutecznie zarządzać 

firmą trzeba znać tego uprawnienia wynikające z prawa do urlopu i w miarę szybko reagować                      

by podnosić efektywność działalności. Nieznajomość tych uregulowań może prowadzić                              

do konfliktów, nadwyrężenie zaufania do firmy i osłabiać jej wizerunek. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE LIGHT OF POLISH 

LEGISLATION: THE RIGHT TO LEAVE AND THE EMPLOYMENT 

OF TEMPORARY WORKERS 

 

Abstract: Human resources management is an important element of the functioning                              

of any organization. An important element of the organization's human resources policy are external 

factors that are part of it’s closer and further environment. Among such factors, political and legal 

factors play an important role. These factors are based on legislation, laws and government policy. 

Labor law provisions play a special role in human resources management. (Listwan T., 2004)                    

It is on their basis that it is possible to build personnel policy, employment planning, and analysis                 

of the current situation. In this study, the right to leave full-time and temporary employees                            

will be approximated. This is important from the point of view of the company's functioning                     

and implementation of it’s obligations and goals. Each use of the vacation entitlement reduces the 

company's human resources, which raises the need to supplement it with other employees. To be able 

to effectively manage a company, you need to know this right under the right to leave and react 

quickly to improve the efficiency of your business. Ignorance of these regulations may lead                           

to conflicts, strain on trust in the company and weaken it’s image. 

 

Keywords: management, human resources management, labor law, vacation. 

1. Wprowadzenie 

Proces zarządzania kadrami opiera się na dostosowaniu odpowiednich osób do stanowisk pracy. 

Jest to istotne działanie umożliwiające dopasowanie osób do konkretnych zadań i umożliwia 

zapewnienie sprawność i wydajność pracy. Kwalifikacje i umiejętności wspomagają firmę w jej 

rozwoju oraz działalności. Pracownicy są najważniejszym zasobem organizacji wpływającym                                

na skuteczne realizowanie misji i celów firmy. Zarządzanie kadrami dotyczące zatrudniania                                

i wynikającymi z tego działaniami jest jednym z kluczowych działań. Zarządzanie kadrami w tym 

kontekście odbywa się na analizowaniu posiadanych kadr, określaniu poziomu koniecznego 

zatrudnienia oraz realizowanie celów zatrudnienia pracowników.(Michalski E., 2013).                                   

To węższe  ujęcie zarządzania kadrami sprowadza się do zatrudniania nowych pracowników pod 

względem ilościowym ,jakościowym, czasowym oraz przestrzennym (Leleń A., 25.03.2020). 

Artykuł został poświęcony prawu do urlopu i prawu do urlopu pracowników tymczasowych                    

oraz samej problematyki zatrudniania tymczasowego jako istotnych elementów zarządzania kadrami 

przez współczesne firmy. Starano się ukazać w jaki sposób wykorzystanie urlopu przez pracowników 

etatowych może wpłynąć na trudności związane z personalnej i jak tą lukę można wypełnić.  
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Znajomość przepisów prawa w tej materii jest istotna by menedżerowie mogli planować politykę 

kadrową na dany rok. W badaniach własnych ukazano jakie są dysproporcje między obydwoma 

formami zatrudnienia, jak to wpływa na urlopy, jakie konsekwencje budzą trudności interpretacyjne 

co w rezultacie poważnie zakłóca politykę kadrową. Refleksji została poddana kwestia kompetencji 

samych agencji pracy tymczasowej oraz w podsumowaniu jak te czynniki mogą wpływać na decyzje                      

o zatrudnieniu kadry zarządzającej. 

W obecnej dobie rozwoju gospodarczo – społecznego niezmiernie istotne stało się zapobieganie 

bezrobociu. Temu celowi miało służyć powstanie organizacji takich jak Agencje Pracy Tymczasowej. 

Ich zadaniem miało być zapobieganie bezrobociu, zmniejszenie jego wymiaru, a firmom – 

użytkownikom zapewnienie ciągłości kadry w sytuacji zapotrzebowania na wzmożone okresowe 

zatrudnienie. W związku z tym pojawiło się wiele kwestii natury prawnej i samego planowania 

wysokości zatrudnienia na poszczególne okresy roczne. Najważniejszą sprawą, nad którą warto się 

zastanowić to kwestia prawa do urlopu, zarówno wypoczynkowego, jak i innych przysługujących 

pracownikowi tymczasowemu. Czy tą kwestię powinien regulować kodeks pracy czy akt prawny rangi 

innej ustawy? Jakie w tym zakresie prawa przysługują pracownikowi tymczasowemu? Czy Agencja 

Pracy Tymczasowej może interpretować przepisy na swoja korzyść oraz czy dopuszcza się nadużyć? 

Niewątpliwe, aby dokonać analizy tych problemów, należy zinterpretować samo prawo do urlopu. 

Następnie, jak ono wygląda w stosunku do zatrudnienia pracowników etatowych na „normalne” 

umowy, a pracowników tymczasowych oraz w jaki sposób te problemy są rozwiązywane w praktyce. 

Samo prawo do urlopu jest kluczową zasadą prawa pracy. Zasady prawa pracy to są te idee                     

i normy, jakie są kluczowe dla całej gałęzi prawa pracy, aby móc skutecznie chronić pracownika                     

i pracodawcę (Liszcz T., 2009). zasady prawa pracy zostały określone jako normy, które zajmują 

najwyższe miejsce w całym systemie norm prawa pracy i stanowią wyraz idei i polityki społecznej 

państwa (K. W. Baran, 2015).Zasada ta została wyrażona w art. 14 k. p. stanowiący „ pracownik ma 

prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy                             

oraz o urlopach wypoczynkowych” (ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy). Z tego przepisu wynika,      

że prawo pracownika do urlopu zostało podniesione do rangi podstawowej zasady prawa pracy opartej 

na wypoczynku, jaki przysługuje każdemu zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy.                         

Należy wspomnieć, że stosunek pracy na podstawie art. 22 § 1 k. p. to więź prawna łącząca 

pracownika i pracodawcę, w której pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju 

„na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” (ustawa z 26.06.1974 r. 

Kodeks pracy). Z tego przepisu widać, że ta więź ma charakter zobowiązaniowy między dwoma 

stronami jakimi są pracownik i pracodawca. Ta definicja nie wyczerpująca. Zawiera jedynie pewne 

elementy pod rozumieniem stosunku pracy. Zależność pracownika i pracodawcy nie wyczerpuje                   

w całości tej regulacji. Jest to stosunek dwustronnie zobowiązujący, w którym prawom pracownika 

odpowiadają obowiązki pracodawcy i na odwrót (Z. Kubot et al., 2005). Należy przy tym zwrócić 
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uwagę, że oprócz elementów definicji kodeksowej na stosunek pracy składa się: podporządkowanie 

umowne na zasadzie dobrowolności, określenie czasu pracy, określenie miejsca pracy, osobisty 

charakter świadczenia, wypłata wynagrodzenia, ciągłość świadczenia pracy (J. Piątkowski, 2009). 

Natomiast stosunek pracy może być umowny lub poza umowny. Stosunek pracy umowny wynika                 

z umowy o pracę, a pozaumowny z mianowania, wyboru, powołania. Z tego wynika, że zatrudnienie 

pracowników tymczasowych może odbywać się na podstawie umowy o pracę tymczasową.                    

Mimo wprowadzonej nowelizacji, aby zatrudnienie tymczasowe mogłoby się odbywać na podstawie 

umów cywilnoprawnych, to biorąc pod uwagę konstrukcję przepisu art. 22 § 1 k. p. nie występują 

przesłanki uzasadniające zatrudnienie czy skierowanie do pracodawcy użytkownika na podstawie 

cywilnoprawnej. Zapis art. 5 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych z 2003 r., który 

stwierdza, że „ w zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi    

do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje                     

się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika” może wielu 

przedstawicieli doktryny podtrzymywać o możliwości stosowania umów cywilnoprawnych. Powinno 

się wyraźnie zaznaczyć, iż w przypadku gdy takie skierowanie zawiera w znacznej części znamiona 

stosunku pracy to powinno się stosować umowę o pracę tymczasową. I w większości przypadków 

Agencje pracy tymczasowej stosują właśnie taką umowę.                                                                                  

2. Prawo do urlopu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

Urlop to czas wolny od świadczenia pracy na rzecz pracownika. W zależności od urlopu w czasie 

jego trwania pracownik może otrzymać wynagrodzenie lub też nie. Podstawowym urlopem jest urlop 

wypoczynkowy. Prawo do urlopu wypoczynkowego stanowi prawo pracownika do corocznego 

nieprzerwanego wypoczynku (Przewoźna – Skowrońska, 2013). Urlop wypoczynkowy można 

definiować jako ustawowo określony okres zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w danym 

roku w celu zregenerowania sił po dłuższym okresie pracy. W momencie korzystania z urlopu 

wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  Urlop wypoczynkowy jest 

coroczną i nieprzerwaną przerwą w świadczeniu pracy. Przysługuje pracownikowi w zależności                  

od wymiaru urlopu jaki posiada ( Stelina J., 2016). Uprawnienie do urlopu jest zależne od wymiaru 

czasu pracy. Od wymiaru czasu pracy uzależniony jest także wymiar urlopu i sposób jego liczenia                 

(R. Terlecki, and N. Szok, 2015).  

  W momencie rozpoczęcia pierwszej pracy, pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu, 

który liczy się po każdym przepracowanym miesiącu. Wymiarem tego urlopu jest 1/12  wymiaru jaki 

przysługiwałby danemu pracownikowi po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów 



P. Kręt 

 
59                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

pracownik nabywa z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym. W chwili ustania stosunku pracy, 

pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego liczonego przez ilość miesięcy jakie przepracował              

u danego pracodawcy. W zależności od stażu pracy to urlop proporcjonalny wynosi, jeśli pracownik 

przepracował krócej niż 10 lat to za każdy miesiąc przysługuje mu 2 dni urlopu, natomiast gdy 

przepracował ponad 10 lat za każdy miesiąc ma prawo do urlopu w wymiarze 3 dni ( Stelina J., 2016). 

 Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni jeśli pracownik posiada zatrudnienie poniżej                 

10 lat, oraz 26 dni jeśli pracownik posiada zatrudnienie powyżej 10 lat. Do tego wymiaru czasu urlopu 

wlicza się okres pobierania i ukończenia nauki. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.                           

Jedli pracownik w okresie nauki wykonywał pracę zarobkową to to wymiaru urlopu wlicza się okres 

najkorzystniejszy dla pracownika. Urlop wypoczynkowy obejmuje wszystkie dni z wyjątkiem                  

dni wolnym od pracy dla pracownika ( Stelina J., 2016). 

Jeśli pracownik w danym roku wykorzystał urlop, ale w tym samym roku nabywa prawo                      

do urlopu wyższego to wtedy pracodawca daje urlop uzupełniający. Natomiast w przypadku                     

gdy pracownik nie wykorzystał całego swojego urlopu wypoczynkowego w roku, w którym 

przekroczył   10 lat stażu pracy to ten urlop zostaje mu zwiększony ( Stelina J., 2016). 

„Wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy 

ulega redukcji proporcjonalnie do jego  wymiaru czasu pracy” (Stelina J., 2016, p. 445). 

 Pracownik młodociany po 6 miesiącach pracy nabywa prawo do 12 dni urlopu,                                   

a po przepracowaniu roku do 26 dni urlopu. W kolejnym roku kalendarzowym przysługuje mu 26 dni 

urlopu. Jednak w chwili ukończenia 18 lat ten jego urlop jest obniżany do 20 dni ( Stelina J., 2016).  

Urlop wypoczynkowy u danego pracodawcy jest udzielany, w tym roku kalendarzowym w jakim 

nabył prawo do urlopu, na podstawie planów urlopowych lub indywidualnych ustaleń pracownika                 

z pracodawcą. Przysługujący urlop może zostać podzielony, lecz jedna część nie może być krótsza niż 

14 dni.  Niezależnie od planów czy indywidualnych ustaleń pracownik ma prawo w ciągu roku                   

do 4 dni urlopu „na żądanie” w czasie przez siebie wskazanym. Jeśli pracownik nie wykorzystał 

urlopu pracodawca zobowiązany jest dać mu ten urlop w terminie późniejszym ( Stelina J., 2016). 

Termin urlopu może być zmieniony ze względu na szczególne okoliczności. W czasie trwania 

wypowiedzenia stosunku pracy pracownik wykorzystuje swój urlop, jeśli pracodawca mu go udzieli. 

Prawo pracy przewiduje przerwanie urlopu ze względu na czasową  niezdolność pracownika do pracy 

czy konieczność odbycia obowiązkowych szkoleń wojskowych. Pracodawca może odwołać 

pracownika z urlopu jeśli wymagają tego szczególne względu, których nie można było przewidzieć               

w momencie rozpoczęcia urlopu.  Jednak w tym przypadku zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

poniesionych przez pracownika z powodu odwołania go z urlopu. Warunkiem takiej rekompensaty                   

dla pracownika jest bezpośredni związek z jego odwołaniem z urlopu. Tymi kosztami, jakie ponosi 

pracodawca przeważnie są: powrót pracownika wraz z rodziną, gdyby przebywali poza miejscem 

zamieszkania na „wczasach” oraz zwrotu części wydatków poniesionych za wykupione wakacje. Jeśli 

pracownik nie wykorzystał zaległego urlopu do końca września kolejnego roku, to pracownikowi 
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przysługuje roszczenie o danie takiego urlopu, które przedawnia się z upływem 3 lat  od dnia,                     

w którym to roszczenie stało się wymagalne. Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop należy się w razie 

niewykorzystania urlopu w całości w przypadku rozwiązania stosunku pracy ( Stelina J., 2016). 

Aby móc wykorzystać urlop wypoczynkowy pracownik musi złożyć pisemny wniosek                           

o udzielenie takiego urlopu, a pracodawca musi zgodzić się na ten urlop w terminie oznaczonym                      

we wniosku ( Stelina J., 2016). 

Polskie prawo reguluje również przypadek kiedy pracownik w roku kalendarzowym nie 

wykorzysta swego urlopu. Wtedy ustawodawca proponuje nam dwa rozwiązania. Wykorzystanie 

zaległego urlopu w kolejnym roku kalendarzowym do 30 września lub wypłatę ekwiwalentu                        

za niewykorzystany urlop przez pracodawcę. Pomimo tych dwóch rozwiązań wydaje                        

się, że w pierwszej kolejności pracodawca powinien móc „oddać” zaległy urlop pracownikowi            

w naturze. Takie stanowisko jest argumentowane tym, że sama idea urlopu wypoczynkowego służy 

temu, aby pracownik mógł odpocząć i zregenerować siły, a także mieć odpowiedni komfort 

psychiczny. Dopiero, gdy z ważnych pobudek pracownik nie może odebrać w naturze swego urlopu 

należałoby mu wypłacić ekwiwalent. Te pobudki mogą leżeć zarówno po stronie pracownika            

jak i pracodawcy. 

„Urlop bezpłatny polega na zwolnieniu pracownika przez pracodawcę na z góry określony czas    

od świadczenia pracy bez zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia” (Liszcz T., 2009, 

p. 390). Tego urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika, na który pracodawca musi wyrazić 

zgodę. Podstawą urlopu bezpłatnego są inna działalność zarobkowa, kształcenie, wypoczynek sprawy 

osobiste oraz rodzinne. Jeśli urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć 

odwołanie pracownika z takiego urlopu. To odwołanie może nastąpić z ważnych przyczyn. „Urlopu 

tego  nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze” (Liszcz T., 2009, p. 

391). Po zakończeniu urlopu pracownik powinien stawić się do pracy. A pracodawca powinien mu 

zapewnić stanowisko na którym był zatrudniony oraz takie same warunki pracy i płacy.                           

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien zawierać datę rozpoczęcia tego urlopu oraz okres 

na jaki jest ten urlop udzielany (Liszcz T., 2009). 

 Urlop okolicznościowy to nietypowe zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,               

z uwagi na ważne wydarzenie w życiu. W czasie tego urlopu pracownik zachowuje prawo                            

do wynagrodzenia. Urlop okolicznościowy obejmuje: „2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia 

się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma 

lub macochy; 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod 

jego bezpośrednią opieką” (Liszcz T., 2009, p. 392). Urlop okolicznościowy udziela się na wniosek 

pracownika. I w tych wypadkach urlopu okolicznościowego pracodawca jest zobowiązany                          

aby na niego wyrazić zgodę. Pracownik powinien o takim urlopie zawiadomić pracodawcę wcześniej 

lub jak najszybciej, gdy było zdarzenie nagłe. Do wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego 
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powinny być dołączone niezbędne dokumenty jak akt zgonu. A jeśli jest to możliwe dopiero                         

w późniejszym terminie to powinien to zrobić jak najszybciej po otrzymaniu takich dokumentów. 

Ustawodawca mianem urlopu okolicznościowego czyli zwolnienia od pracy określił także inne 

wypadki. Są nimi: wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę  i są to dni na poszukiwanie 

pracy zależne od długości wypowiedzenia, oraz gdy pracownik jest honorowym krwiodawcą to należy 

mu się dzień urlopu na moment oddawania krwi w stacji krwiodawstwa.  Urlop okolicznościowy nie 

przechodzi na kolejny rok (Liszcz T., 2009). 

Osobną kategorię urlopów stanowią urlopy związane z rodzicielstwem. I tutaj pracownicy 

przysługuje urlop macierzyński, wychowawczego czy rodzicielskiego.  Pracownik ojciec ma prawo 

też do urlopu ojcowskiego. 

 „Urlop macierzyński to obowiązkowe zwolnienie pracownicy od pracy w związku z urodzeniem 

dziecka, na określony w ustawie czas, przypadający bezpośrednio przed porodem i bezpośrednio             

po nim” (Liszcz T., 2009, p. 425). Urlop macierzyński w zależności od ilości urodzonych dzieci 

podczas jednego porodu wynosi: 20 tygodni przy porodzie jednego dziecka, 31 tygodni przy porodzie 

dwojga dzieci, 33 tygodnie przy porodzie trojga dzieci, 35 tygodni przy porodzie czworga dzieci, 37 

tygodni przy porodzie pięciorga i więcej dzieci (Liszcz T., 2009). 

 Kodeks pracy przewiduje, że przed porodem pracownica może wykorzystać nie więcej niż                    

6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a po porodzie pozostałą jego część. Po 8 tygodniach urlopu 

macierzyńskiego pracownica może z niego zrezygnować, jeśli posiada orzeczenie o niezdolności           

do egzystencji. W innym wypadku może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach. 

Warunkiem skrócenia urlopu jest jego pozostałej części wykorzystanie przez ojca dziecka.                          

W przypadku wykorzystania8 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica nie może sprawować 

opieki nad dzieckiem lub nastąpił zgon pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego to pozostała 

część urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi-ojcu, który wychowuje dziecko. Również 

gdy pracownica porzuciła dziecko to jej urlop po porodzie musi wynosić 8 tygodni (Stelina J., 2016). 

 Gdy pracownica zrezygnuje z pozostałej części urlopu macierzyńskiego to musi tą pozostałą 

część wykorzystać ojciec. Pracownica powinna zawiadomić pracodawcę w formie pisemnej                          

o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego w terminie 7 dni przed przystąpieniem do pracy. 

Jednocześnie powinna dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, w którym potwierdzony 

jest termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca wychowującego dziecko (Stelina J., 2016). 

 Z poronieniem mamy do czynienie, gdy nastąpiło przed upływem 22 tygodnia ciąży. I w tym 

przypadku nie przysługuje urlop macierzyński a jedynie zwolnienie od pracy spowodowane 

poronieniem. W sytuacji urodzenia dziecka martwego pracownicy przysługuje 8 tygodni urlopu 

macierzyńskiego (Stelina J., 2016). 

   „W razie śmierci dziecka przed upływem 8 tygodni życia pracownicy przysługuje urlop 

macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia 

zgonu dziecka, a jeżeli śmierć nastąpiła po upływie 8 tygodni życia – pracownica zachowuje prawo     
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do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła 

więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w tych przypadkach urlop macierzyński 

w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.” (Stelina J., 2016, p. 485). 

 Urlop ojcowski to urlop jaki przysługuje ojcu, który wychowuje dziecko. Jest to urlop niezależny 

od korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego. Urlopu tego udziela się pracownikowi 

na pisemny jego wniosek złożony pracodawcy w terminie 7 dni przed planowym dniem rozpoczęcia 

korzystania z niego. Pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu na wniosek pracownika – 

ojca. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie. Pracownik ojciec może wykorzystać ten urlop                     

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop może być wykorzystany jednorazowo, a także 

w 2 częściach, z czego każda część powinna wynosić tydzień. A także w myśl art.182
3
 ust.1 pkt 2  

pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w terminie do 24 miesięcy od uprawomocnienia 

się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia przez 

dziecko, a jeśli obowiązek szkolny został odroczony to nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia 

przez dziecko (Florek L., 2012). 

   Urlop wychowawczy to urlop jaki przysługuje na sprawowanie osobistej opieki nad małym 

dzieckiem. Podstawą tego urlopu jest zatrudnienie wynoszące co najmniej 6 miesięcy.                           

Wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy do ukończenia 6 roku życia przez dziecko. A gdy dziecko 

jest niepełnosprawne można ten urlop wykorzystać do 18 roku życia tego dziecka. Ten urlop 

przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka łącznie (Florek L., 2012). 

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika jaki złożył w ciągu 21 dni 

przed jego rozpoczęciem. Przy łącznym korzystaniu z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców 

lub opiekunów dziecka jego wymiar nie może przekroczyć 36 miesięcy. „Rodzic dziecka ma wyłączne 

prawo do  urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli: drugi rodzic dziecka nie żyje, 

drugiemu z rodziców dziecka nie przysługuje władza rodzicielska, drugi z rodziców dziecka został 

pozbawiony władzy rodzicielskiej albo władza taka uległa ograniczeniu                                             

lub zawieszeniu.”(Stelina J., 2016, p. 492). Urlop wychowawczy może być wykorzystany w 5 

częściach (Stelina J., 2016). 

 „Osobom o niskich dochodach, mającym prawo do zasiłku rodzinnego, przysługuje w czasie 

urlopu dodatek wychowawczy płacony przez gminę”(Florek L., 2012, p. 248). Zasiłek ten pobiera się 

przez 24 miesiące. Jeśli pracownik  ma pod opieką więcej niż jedno dziecko urodzone podczas 

jednego porodu to ten dodatek ulega wydłużeniu do 36 miesięcy. Natomiast gdy dziecko ma 

orzeczenie o niepełnosprawności  to dodatek ten wydłuża się do 72 miesięcy kalendarzowych (Florek 

L., 2012). Pracownik w formie pisemnej może wycofać wniosek jaki złożył o udzielenie urlopu 

wychowawczego. Powinien zrobić to w terminie 7 dni przed planowym rozpoczęciem tego urlopu.  

„Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 

- w każdym czasie – za zgodą pracodawcy, 
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- po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zamierzonego podjęcia pracy” (Liszcz T., 2009, p. 431). 

W czasie trwania urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę pod warunkiem że nadal 

sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem. Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu 

wychowawczego, jeśli poweźmie informację o tym, że pracownik zaprzestał  sprawowania trwalej 

osobistej opieki w stosunku do dziecka.  W chwili zakończenia urlopu wychowawczego pracownik 

powinien powrócić na to samo stanowisko do pracy lub równorzędne. Pracownik może wnieść                           

do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, w okresie w jakim byłby uprawniony                 

do korzystania z tego urlopu. Taki wniosek powinien być złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy 

o obniżonym zakresie czasu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przychylania się do wniosku 

pracownika (Liszcz T., 2009). 

Urlop rodzicielski jest urlopem odpłatnym, w czasie trwania którego pracownik jest zwolniony                

ze świadczenia pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie jego 

życia. Ten rodzaj urlopu przysługuje na pisemny wniosek pracownika bezpośrednio po wykorzystaniu 

pełnego urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Ten urlop jest udzielny jednorazowo 

albo w czterech częściach, przypadających jedna po drugiej i najpóźniej do końca roku 

kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat (M. Gersdorf et al., 2018). Zgodnie z kodeksem 

pracy każda część urlopu rodzicielskiego powinna mieć 8 tygodni. Urlopu rodzicielskiego udziela się 

w wymiarze 32 tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko podczas jednego porodu oraz 34 tygodni                     

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. Podczas korzystania                   

z urlopu rodzicielskiego przez pracownika wysokość wynagrodzenia wynosi 60% pensji.                   

Natomiast jeśli rodzice od początku chcą korzystać z urlopu rodzicielskiego, biorąc urlop 

macierzyński to ich wynagrodzenie stanowi 80% średniej pensji przez cały czas trwania urlopu 

rodzicielskiego i macierzyńskiego. Pracodawca, osobom uprawnionym do urlopu, jest zobowiązany 

do udzielenia takiego urlopu. 

3. Prawo pracownika do urlopu tymczasowego 

Powyższe uregulowania dotyczą prawa do urlopu zawarte w kodeksie pracy i stosowane                

są do pracowników zatrudnionych bezpośrednio  przez daną organizację. Inaczej kwestia urlopów 

wygląda w stosunku do pracowników tymczasowych. Niektóre uregulowania kodeksowe nie mają 

zastosowania, a stosuje się szczególny akt prawny jakim jest ustawa o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych i stanowi lex specialis w stosunku do kodeksu pracy. Ale jak już wspomniano wyżej, 

także w niej znajdujemy odesłanie do kodeksu pracy w sprawach przez nią nieuregulowanych. 
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Praca tymczasowa stanowi szczególny rodzaj stosunku pracy i jest regulowana przez ustawę                 

z 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Istota tego rodzaju pracy sprowadza się            

do wzajemnego porozumienia pomiędzy pracownikiem, agencją pracy tymczasowej, która świadczy 

też inne usługi z zakresu pośrednictwa pracy oraz pracodawcy  użytkownika. Pracownik pozostaję 

zatrudniony przez agencję. Natomiast do agencji zgłaszają się pracodawcy, którzy mają wzmożone 

zapotrzebowanie na pracowników. W kolejnym kroku agencja kieruje pracownika                                     

do zainteresowanego pracodawcy, Pomimo tego, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy – 

użytkownika, to formalnie jest zatrudniony przez agencję (Krzemiński R., 25.03.2020). Można nawet 

zaryzykować stwierdzenie, że występuje tutaj swoisty outsorsing pracowniczy. 

Sporną kwestią pozostaje czy takie zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę czy 

umowy cywilnoprawnej. Bez wątpienia, w moim przekonaniu, jest to zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę tymczasową. Przemawiają za tym same zapisy wspomnianej ustawy jak i konstrukcja 

stosunku pracy. Pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pod kierownictwem pracodawcy  

użytkownika, jest to praca określonego rodzaju. Pracownik tymczasowy musi ją wykonywać 

osobiście, tzn. nie może tego obowiązki przenieść na osobę trzecią jak to ma miejsce w umowach 

cywilno prawnych. A za tą pracę otrzymuje ustalone wynagrodzenie, które wypłaca agencja. Podlega 

także prawom i obowiązkom wynikłym ze stosunku pracy, a nie z zatrudnienia na podstawie umowy 

zlecenia czy o dzieło. Nawet gdyby zawarto umowę cywilnoprawną, a ona wykazywała by                         

w większości znamiona stosunku pracy to poczytuję się, że między stronami została zawarta umowa            

o pracę. W tym przypadku, jeśli chodzi o pracowników tymczasowych, to umowa o pracę 

tymczasową.  

Do prac tymczasowych w szczególności zaliczamy: 

- pracę o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, 

- pracę, których wykonanie przez etatowych pracowników byłoby nie możliwe, 

- pracę, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez 

pracodawcę (Krzemiński R, 25.03.2020). 

Pracownikowi zatrudnionemu tymczasowo przysługuje prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego 

za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika albo więcej                        

niż jednego pracodawcy użytkownika, a jego wymiar roczny wynosi 24 dni (Kubiak Sz., 11.12.2014). 

Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika na podstawie umowy może wynosić 

kalendarzowy miesiąc, a może tez być okresem krótszym. W sytuacji, gdy umowa została zawarta                  

na okres krótszy niż miesiąc, okresy pracy ulegają zsumowaniu. Pracownik uzyska prawo do urlopu,                 

gdy po zsumowaniu będzie wynikać, że przepracował miesiąc u danego pracodawcy użytkownika 

(JobmanGroup, 20.03.2017). Warto przy tym zaznaczyć, że miesiąc pozostawania w dyspozycji 

pracodawcy użytkownika liczony jest jako 30 dni (Lazarowicz A., 28.05.2018). Takie uregulowanie 
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dopuszczone jest na podstawie art. 114 kodeksu cywilnego, który mówi, że jeśli termin jest oznaczony 

w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana to miesiąc liczy się za 30 dni (INFOR, 

25.03.2020). 

Wymiar urlopu pracownika tymczasowego jest stały i niezależny od żadnych czynników 

przewidzianych dla pełnoetatowych pracowników wynikłych z umowy o pracę, tj.: 

- stażu pracy 

- uzyskanego wykształcenia 

- wymiaru zatrudnienia 

- systemu czasu pracy obowiązującego u pracodawcy użytkownika (Lazarowicz A., 28.05.2018). 

Wynika z tego, że dla pracownika praca tymczasowa jest pierwszą pracą oraz ten pracownik 

posiadający wieloletni okres zatrudnienia nabędą prawo do takiego samego wymiaru urlopu.                        

W przypadku pracy tymczasowej prawo do urlopu nie ulega zsumowaniu ani łączeniu się z urlopem, 

jaki przysługuje na podstawi przepisów kodeksu pracy, czyli ze „zwykłego” zatrudnienia (Lazarowicz 

A., 28.05.2018). 

Kwestia czy pracownik będzie mógł wykorzystać urlop w naturze czy zostanie za niego 

wypłacony mu ekwiwalent zależy od długości pracy wykonywanej u jednego pracodawcy 

użytkownika. Jeśli okres wykonywania pracy u jednego pracodawcy użytkownika przekracza 6 

miesięcy to ma on obowiązek udzielić urlopu w naturze poprzez wspólne ustalenie terminu jego 

wykorzystania. Gdy natomiast okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy to udzielenie urlopu 

wypoczynkowego w naturze jest zależne od wspólnych ustaleń pomiędzy agencją pracy tymczasowej 

a pracodawcą użytkownikiem. Także uprawnienie do urlopu na żądanie również zależy od okresu 

zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy może wykorzystać urlop               

na żądanie jeśli wykonywał pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez czas co najmniej 6 

miesięcy, a jeśli ten okres był krótszy, to mu nie przysługuje urlop na żądanie (Krzemiński R., 

25.03.2020). 

Urlop nie przysługuje, jeśli pracownik za dany okres wykorzystał go już u poprzedniego 

pracodawcy. Należy to rozumieć, że jeśli pracownik tymczasowy w poprzedniej firmie pracował na 

zasadach ogólnych i wykorzystał więcej urlopu, niż wynikałoby to z reguły proporcjonalności                       

to agencja pracy tymczasowej ustalając wymiar urlopu powinna go stosownie pomniejszyć.        

Natomiast gdy pracownik przed podjęciem pracy na zasadach ogólnych w danym roku pracował jako 

pracownik tymczasowy przy ustalaniu jego prawa do urlopu nie bierze się pod uwagę, ile dni 

wykorzystał w agencji pracy tymczasowej (RZECZPOSPOLITA, 03.10.2012). 

Pracownikowi tymczasowemu, który nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w trakcie 

wykonywania pracy tymczasowej należy wypłacić ekwiwalent przez agencję pracy tymczasowej                 
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w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną część. Pracodawca użytkownik nie ma obowiązku 

udzielenia urlopu wypoczynkowego, jaki został nabyty w trakcie wykonywania pracy w ramach 

umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Urlop ten powinien zostać rozliczony w formie 

ekwiwalentu wypłaconego przez agencję pracy tymczasowej w przypadku rozwiązania stosunku pracy 

(Kubiak Sz., 11.12.2017). 

 Kwestią wątpliwą pozostają tzw. urlopy okolicznościowe. Rozporządzenie w tej sprawie 

przyznaje możliwość takich urlopów, ale ustawa o pracownikach tymczasowych ten temat 

przemilczała. Można domniemywać, że przez zapis art. 5 ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych taki urlop im się należy. Ale widnieje tutaj ewidentna luka polegająca na tym, kiedy 

pracownik tymczasowy może skorzystać z takiego urlopu czy wtedy, kiedy jest zatrudniony u danego 

pracodawcy użytkownika co najmniej 6 miesięcy, czy też jeśli ten okres zatrudnienia jest krótszy. 

Słuszne by się wydawało, że tą kwestię powinno regulować porozumienie agencji pracy tymczasowej 

z pracodawcą użytkownikiem. Mimo to urlopy okolicznościowe są nagłym zdarzeniem i biorąc pod 

uwagę generalną klauzulę zasad współżycia społecznego należało by stwierdzić, że taki urlop należy 

się pracownikom tymczasowym bez względu na okres zatrudnienia u pracodawcy użytkownika.                   

Z powodu tych wątpliwości problematyka urlopu okolicznościowego zostaje w gestii poszczególnych 

agencji pracy tymczasowej i ich porozumień z pracodawcą użytkownikiem. 

Pracownik tymczasowy, jak to zostało wskazane wyżej, nabywa prawo do urlopu po miesiącu, 

jeśli pozostaje w dyspozycji pracodawcy użytkownika. I to pojęcie „pozostawanie w dyspozycji” 

budzi najwięcej kontrowersji. Spowodowane jest to tym, że ustawodawca nie podał legalnej definicji 

tego zwrotu. I to może powodować nadużycia agencji pracy tymczasowej polegające na obniżaniu 

wymiaru urlopu z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy innej usprawiedliwionej 

nieobecności, sugerując się tym, iż dany pracownik nie pozostawał w tym czasie w dyspozycji 

pracodawcy użytkownika i za ten okres nie należy mu się urlop. Jest to postępowanie jak najbardziej 

nie korzystne dla pracownika tymczasowego i zasługuje na brak społecznej aprobaty. Tym bardziej,  

że ogólna zasada prawa stwierdza, że wszelkie wątpliwości rozstrzyga się korzyść pracownika.                   

W tym przypadku owszem agencja pracy tymczasowej może tą kwestie rozstrzygać korzystnie,                        

tylko i wyłącznie dla siebie. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową jak najbardziej poprawne jest 

to rozumowanie. Stosując tą wykładnie można dojść do przekonania, że pozostawanie w dyspozycji 

pracodawcy użytkownika to faktyczne wykonywanie pracy na jego rzecz. Ale tak jak już wspomniano 

wcześniej może to rodzić wiele nadużyć i konfliktów.  A pracownik tymczasowy mógłby się czuć 

dyskryminowany czy nierówno traktowany w stosunku do pozostałych pracowników.                           

I takie uzasadnienie mogłoby być akceptowalne, gdyż żaden pracownik nie może być 

dyskryminowany ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, jej wymiar oraz rodzaj zawartej umowy. 

Przy ustalaniu znaczenia terminu „pozostawanie w dyspozycji” agencja pracy tymczasowej powinna 

brać pod uwagę całokształt ustawodawstwa w tej sprawie. Nie powinna zapominać, że wprowadzenie 

tej ustawy było dostosowaniem prawa unijnego do krajowego. Z przykrością trzeba stwierdzić,                    
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że nasz polski ustawodawca nie dostosował ustawy z 2003 r. o zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych do późniejszych zmian legislacyjnych Unii Europejskiej i stąd pojawiły się 

rozbieżności interpretacyjne wśród wielu podmiotów trudniących się zatrudnianiem tymczasowym. 

Wystarczy tutaj choćby powołać dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008r. wyrażona została zasada równego 

traktowania pracowników zwykłych i tymczasowych. Powołany przepis stanowi, że podstawowe 

warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych w okresie skierowania do pracy w firmie 

użytkownika odpowiadają co najmniej warunkom, jakie miałyby zastosowanie, gdyby zostali            

oni bezpośrednio zatrudnieni przez tą firmę na tym samym stanowisku. Według Dyrektywy „okres 

skierowania” oznacza okres, na który pracownik tymczasowy zostaje skierowany do firmy 

użytkownika w celu wykonywania tymczasowo pracy pod nadzorem i jego kierownictwem. Natomiast 

wśród podstawowych warunków pracy i zatrudnienia wymienione są przepisy dotyczące urlopu.              

Aby w pełni tą dyrektywę dostosować do polskiego systemu prawnego należało by zmienić zapis 

ustawy „pozostawania w dyspozycji” na „okres skierowania”. I wtedy by nie było tak 

kontrowersyjnych rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 listopada 2010 r. wskazuje, że okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy 

użytkownika to czas, na jaki agencja skierowała go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy 

użytkownika i powinien on wynikać z umowy o pracę zawartej przez agencję z pracownikiem 

tymczasowym. Takie rozumienie określenia „pozostawania w dyspozycji” wynika również z wykładni 

historycznej. W chwili wejścia w życie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych sporo 

kontrowersji w odniesieniu do uprawnień urlopowych pracowników sezonowych wzbudzało pojęcie 

„przepracowany miesiąc”, zamieszczone w uchylonym już art. 159 § 1 k. p. Większość przedstawicieli 

doktryny prawa pracy interpretowało je jako wymóg faktycznego przepracowania 30 dni w celu 

uzyskania prawo do urlopu wypoczynkowego.  Posłużenie się w ustawie o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych pojęciem „pozostawania w dyspozycji” zamiast „przepracowany miesiąc” miało 

podkreślać, że warunkiem nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracownika 

tymczasowego nie jest wyłącznie okres faktycznego wykonywania pracy na rzecz pracodawcy 

użytkownika, lecz okres skierowania do pracodawcy użytkownika łącznie z przypadającymi na ten 

czas okresami usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Do okresu pozostawania w dyspozycji nie 

będzie jednak zaliczany czas urlopu bezpłatnego oraz nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy 

(POLSKIE CENTRUM KADROWO PŁACOWE, 06.07.2015). Z powyższych argumentów należy 

przyjąć rozumienie pojęcia „pozostawania w dyspozycji” jako czas, na jaki agencja pracy 

tymczasowej skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy 

użytkownika. Obejmuje on tak okres faktycznego wykonywania pracy, jak i okres odpoczynku, dni 

wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika czy okres niezdolności do pracy 

potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.  
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Wspomniano już wcześniej, że w nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

z 2017 r. dodano zapis mówiący, że agencja pracy tymczasowej może, na podstawie umowy prawa 

cywilnego, kierować osoby niebędącego pracownikami takiej agencji do wykonywania pracy.                  

Ten zapis budzi wątpliwości, iż taka osoba nie ma prawa do żadnego urlopu, gdyż konstrukcja umów 

cywilnoprawnych nie zapewnia tego uprawnienia. Samo określenie „kierować” a nie „zatrudniać” 

stanowi lukę, iż te osoby są zleceniobiorcami, a nie osobami zatrudnionymi czy nawet szerzej 

pracownikami danej agencji pracy tymczasowej. Wątpliwość budzi też przeznaczenie wtedy 

podmiotów oferujących pracowników tymczasowych. Takie podmioty w swoim celu miały 

zatrudniać, a nie kierować osoby do pracodawcy użytkownika. Kolejna rzecz, iż takie skierowanie 

osoby do wykonywania pracy w rzeczy samej stanowi pracę i jest zatrudnieniem na podstawie art. 22 

§ 1 k. p. Owszem według zasady swobody umów strony mogą dobrowolnie nazywać umowę, jeśli 

wykazują takie same nasilenie obydwóch rodzajów umów, tzn. umowy o pracę tymczasową jak                     

i umowy cywilnoprawnej (Florek L., 2012). Natomiast w takim wypadku jest ewidentne nasilenie 

znamion stosunku pracy i skierowania do pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę 

tymczasową. I za taką powinno być uznane. Nasuwa się przekonanie, że taka konstrukcja została 

dodana do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, aby jak najlepiej zrealizować cel 

konstrukcyjny takiego pracownika i zapewnić jego efektywną elastyczną we wzmożonym 

zapotrzebowaniu pracodawcy użytkownika oraz pozbawić pracownika tymczasowego prawa                      

do urlopu. W takim ujęciu pracownik tymczasowy jest ewidentnie dyskryminowany w stosunku                 

do pracownika etatowego w kwestii uzyskania uprawnień do urlopu. 

4. Badanie własne 

Badanie przeprowadzono na podstawie ankiety na grupie 300 respondentów. Miało ono na celu 

przede wszystkim ukazanie, jak wiele osób jest pracownikami tymczasowymi, ich trudności                          

z wyegzekwowanie uprawnienia jakim jest prawo do urlopu oraz zakomunikować jak wielkim 

problemem na organizacji świadczących pracę jest interpretacja przepisów prawnych powodująca                

w rzeczywistości ich łamanie. Stwarza to możliwość nadużyć i pozostawia pracowników 

tymczasowych jako tej strony słabszej i pokrzywdzonej na rynku pracy. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że duża część społeczeństwa pracuje jako pracownicy 

tymczasowi i godzi się na to nie równe traktowanie. Największą grupą takich pracowników stanowią 

osoby między 21-30 rokiem życia (Tabela 1.). Może to wynikać z sytuacji gospodarczo – politycznej, 

jak także z chwilowej niemożności podjęcia zatrudnienia jako pracownicy etatowi. Z czego wśród 

tych osób które są zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi duża część bo aż 22% miało trudności                

z uzyskaniem należnego urlopu (Tabel 2.), a w tej grupie aż 80% z powodu rozbieżności                               
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w rozumieniu określenia „pozostawania w dyspozycji” pracodawcy użytkownika i skutkowało jego 

obniżeniem w związku z usprawiedliwioną nieobecnością jaką była choroba i skutkowała 

zwolnieniem lekarskim (Tabela 3.). Nasuwa się pytanie czy ustawodawca nie powinien dokonać 

nowelizacji tej ustawy i przedstawić legalną definicję zwrotu „pozostawania w dyspozycji”.                     

Wśród respondentów zdarzyła się jedna osoba skierowana do pracy tymczasowej w ramach umowy 

cywilnoprawnej, a mianowicie umowy zlecenia, co rodzi poważne zagrożenia, które zostały 

wspomniane wyżej. 

Załącznik 1.  

Ankieta 

1. Płeć: 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna 

2. Podaj przedział wiekowy w jakim się znajdujesz: 

a) do 20 lat 

b) 21-30 lat 

c) 31-40 

d) 44-50 

e) powyżej 51 

3. Jaki jest twój status zatrudnienia: 

a) umowa o pracę 

b) umowa o pracę tymczasową 

c) inne 

4. Czy miałeś/aś problemy z dostaniem urlopu: 

a) tak 

b) nie 

5. Z czego wynikał ten problem uzyskania urlopu: 
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a) brak urlopu 

b) obniżenie wymiaru urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą 

c) obniżenie wymiaru urlopu z powodu innej usprawiedliwionej nieobecności 

d) inne (podaj)……………………………………………………………………………….. 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 1.  
Rodzaj umowy w stosunku do przedziału wiekowego 

Grupa  
wiekowa 
            Rodzaj                   

umowy   

Do 20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Powyżej 51 lat 

Umowa o pracę 0 63 32 40 17 

Umowa o pracę 

tymczasową 
0 99 19 21 9 

Źródło: opracowanie własne 
 
Tabela 2  
Trudności z uzyskaniem urlopu wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową 

Grupa  
wiekowa 
     
              Uzyskanie  
                    urlopu 

Do 20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Powyżej 51 lat 

Brak trudności 0 74 15 18 9 

Duże trudności 0 25 4 3 0 

Źródło: opracowanie własne 

Widać na tabeli 2., że największe trudności z uzyskaniem urlopu jest w grupie wiekowej 21-30 lat 

może to być spowodowane wieloma przyczynami, zarówno brakiem urlopu, zmniejszenia jego 

wymiaru. A także, że pracodawca użytkownik korzysta ze swego prawa i ie udziela tego urlopu 

osobom pracujących u niego poniżej 6 miesięcy. Pomimo wszystko, większa grupa respondentów                  

z uzyskaniem urlopu nie ma problemów. Może to świadczyć o tym, że dany pracodawca użytkownik 

prowadzi dobrą politykę kadrową i racjonalnie zarządza podległym mu personelem. Może to tez 

wynikać, z tego, iż mimo braku stosowania planów urlopowym zdecydował się na ustalenia takowym 

planów dla pracowników tymczasowych, aby móc zapewnić ciągłość pracy swojej organizacji bez 

zbędnych zakłóceń kadrowych i nieprzewidzianych okoliczności, aby nie musieć pracownikom 

etatowym przerywać ich urlopów oraz z nich odwoływać. 
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Tabela 3.  
Powód nieuzyskania urlopu a grupa wiekowa pracowników tymczasowych 

Grupa  
wiekowa 
                               Powód  
                     nieuzyskania 
                               urlopu 

Do 20 lat 21-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Powyżej 51 lat 

brak urlopu 0 4 1 1 1 

obniżenie wymiaru urlopu 

z powodu 

usprawiedliwionej 

nieobecności 

spowodowanej chorobą 

0 21 4 0 0 

 obniżenie wymiaru urlopu 

z powodu innej 

usprawiedliwionej 

nieobecności 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3. już w sposób ewidentny przedstawiła obawy, o których mówiono wcześniej. Największą 

grupę stanowią pracownicy tymczasowi, którym obniżono wymiar urlopu z powodu przebywania                   

na zwolnieniu lekarskim, które jest usprawiedliwioną nieobecnością.  Spowodowane to jest brakiem 

poprawnej interpretacji „pozostawania w dyspozycji” co zostało przedstawione wyżej.                                 

W dużej mierze taka interpretacja na korzyść agencji pracy tymczasowej pozbawiająca części 

pracownik prawa do urlopu wynikać może też z niewiedzy, braku odpowiednich kompetencji, 

nieznajomości procesów, aby skutecznie przygotować politykę kadrową dla pracodawcy użytkownika. 

Pozostałą grupę natomiast stanowią pracownicy, którzy mimo pozostawania w dyspozycji pracodawcy 

użytkownika i pracując na jego rzecz nie nabyli prawa do urlopu z powodu krótkiego okresu 

zatrudnienia. 

Tak jak zostało wspomniane wyżej wśród respondentów była osoba zatrudniona na podstawie 

umowy zlecenie co obecne brzmienie ustawy z zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest 

dopuszczalne i wyraziła swoje niezadowolenie z tego tyłu, sugerując, iż w ten sposób nigdy nie będzie 

mogła skorzystać z prawa do urlopu. Co niewątpliwie stawia ją w najbardziej nieuprzywilejowanej 

pozycji.  
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5. Podsumowanie 

Na pierwszy „rzut oka” mogłoby się wydawać, że zarówno pracownicy etatowi jak i tymczasowi 

maja takie samo prawo do urlopu, poprzez odesłanie zawarte zawarte w ustawie o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych do przepisów kodeksu pracy. Obydwie kategorie mogą korzystać                      

z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, na żądanie czy związanego z rodzicielstwem. Jednak nic 

bardziej mylnego. Uprzywilejowaną grupę stanowią pracownicy etatowi. A pracownicy tymczasowi 

są w tej kwestii nawet grupą dyskryminowana. Dzieje się to tak dlatego, że ustawodawca pozostawił 

swobodę agencjom pracy tymczasowej w udzielaniu tych urlopów i w interpretacji niektórych 

zapisów. Pracownik tymczasowy nigdy nie osiągnie urlopu w wymiarze 26 dni, zawsze to będzie 24 

dni. Ma też ograniczenia w prawie do korzystania z urlopu wypoczynkowego zależne od długości 

wykonywania pracy tymczasowej i wzajemnego porozumienia między agencją pracy tymczasowej                

a pracodawcą użytkownikiem. To samo tyczy się urlopów na żądanie czy bezpłatnych. 

Także jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy to pracownik tymczasowy jest tą stroną poszkodowaną. 

Pracownicy etatowi uzyskują go od dołu za cały rok, a pracownicy tymczasowi za każdym razem,                 

gdy pozostają w dyspozycji pracodawcy użytkownika przez miesiąca. Przy krótszych umowach musi 

czekać, aby poszczególne okresy się zsumowały i jeśli osiągnął miesiąc to nabywa prawo do urlopu. 

Także o dyskryminacji tej grupy pracowniczej świadczy fakt, że przez pierwszych 6 miesięcy trwania 

umowy to pracodawca użytkownik decyduje czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do 

uzyskania w naturze. Niewątpliwie udzielanie urlopu w naturze pracownikowi tymczasowemu narusza 

cel tego zatrudnienia wobec oczekiwanej elastyczności pracowników tymczasowych (JobmanGroup, 

20.03.2017). I nie mogą korzystać z wielu zwolnień od pracy, które umożliwia kodeks pracy 

pracownikom etatowym, co spowodowane jest społeczno gospodarczym przeznaczeniem 

wprowadzenia tej ustawy.  

Na początku postawione pytania hipotetyczne znalazły w powyższym opracowaniu swoje 

odpowiedzi. Jedynym pytaniem bez odpowiedzi pozostało: czy zagadnienie prawa do urlopu 

pracowników tymczasowych powinna regulować zwykła ustawa czy też kodeks pracy.                                 

W moim odczuciu to zagadnienie powinien regulować jednak kodeks pracy.                                          

Pozostawiając to w sugestii ustawy nie każdy menedżer będzie brał na poważnie. Za to każdy uznaje 

kodeks pracy za wyznacznik polskiego prawa pracy i im się sugeruje w podejmowanie wielorakich            

i trudnych decyzji. Skoro ustawa rangi kodeksowej reguluje atopowe formy zatrudnienia jak telepracę, 

to tak samo powinno regulować zagadnienie pracy tymczasowej. Tym bardziej, że wiele kwestii 

uregulowanych w kodeksie pracy nie ma już racji bytu, chociażby można tu wymienić spółdzielczą 

umowę o pracę, gdzie tak naprawdę w dobie kapitalizmu nie ma już spółdzielni pracy, czy także 

powołanie, które bardziej sprawdzało się w poprzednim komunistycznym stanie prawnym. Dzisiaj 
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praktycznie rzadko jakaś firma stosuje powołanie, a jeżeli już to na jakieś stanowisko, gdzie dana 

osoba jest już z nią związana umową o pracę. 

Wszystkie te kwestie związane z prawem do urlopu pracowników etatowych jak i tymczasowym 

menedżerowie muszą brać pod uwagę przy planowaniu polityki kadrowej, analizowaniu sytuacji 

personalnej, aby nie dopuścić do nie potrzebnych przestojów i związanych z tym strat finansowych. 

Pominięcie tak prostych regulacji prawnych może doprowadzić do osłabienia pozycji rynkowej firmy 

porównywalnego ze źle prowadzona akcją marketingową. 
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