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URZAD GMINY

27¢12 WILCZYCE

WYSTAPIENIE
Na podstawie art.11 pkt 8 i art.llb, w zwiazku z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o Pahstwowej lnspekcji Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli
w dniu(ach): 5,10.04.2019 r.

wnosze o:

1.

Przestrzeganie przepis6w prawa
wypoczynkowych (p. Robert Paluch)

pracy

w

zakresie

udzielania

zalegtych

urlop6w

Podstawa prawna:
-

art.152, § 1. i art,161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (Dz.u. z 2018r. poz. 917

ze zmjanami oraz 2018r. poz. 2245),

2.

Przestrzeganie przepis6w prawa pracy w zakresie prawidtowego naliczania wynagrodzenia za
prac? dla os6b z kt6rymi zostaty zawarte umowy cywilnoprawne

Podstawa prawna:
-

§ 2 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 11 wrze§nia 2018r. w sprawie wysoko§ci minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz wysoko§ci minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz.
1794),

3.

Prawidtowe naliczenie i wypfacenie zanizonego wynagrodzenia z tytulu zawartej umowy
cywjlnoprawnej za miesiac styczeh 2019 dla p. Eweliny Ksiazkiewicz

Podstawa prawna:
-

§ 2 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 11 wTze§nia 2018r. w sprawie wysoko§ci minimalnego

wynagrodzenia za prace oraz wysoko§ci minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz.
1794)'

4.

Zawarcie z p. Ewelina Ksiazkiewicz umowy a prace w rozumieniu ustawy kodeks pracy

Podstawa prawna:
-

art. 22 § 11 w zwiazku z art.183b § 1 ust.1 pkt. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy
(Dz.u. z 2018r. poz. 917 ze zmianami oraz 2018r. poz. 2245),

Uzasadnienie:
0 tym ,czy dany etoeunek prawny jest stosunkiem pracy decydujq istota i rodzaj wykonywanych
czynno§ci , stosunek danej osoby do pracodawcy , tre§6 zawartej umowy , a nie wzgledy

2

formalne np: nazwa nadana zawartej umowie. W orzecznictwie SN (Wyrok Sadu Najwyzszego z
dnia 31 sierpnia 1977 r. sygn.akt. I PRN 112 / 77) stwierdzono ,Ze umowa kt6rej cechami jest

zalezno§6 i stosunek podporzadkowania, petnienie pracy w oznaczonym miejscu i czasie,
osobi§cie, za wynagrodzeniem (odptatnie) z obowiazkiem dotozenia tylko nalezytej staranno§ci,
gdzie ryzyko przedsi?wzi?cia ciazy na pracodawcy (podmiocie zatrudniajacym) - jest umowa o
prac? niezaleznie od nazwy.
Nie moze mie6 zastosowania umowa cywilnoprawna jezeli zatrudnienie rna charakter staly w
systemie pracy codziennej jezeli istnieje stosunek zalezno§ci i podporzadkowania gdzie podmiot
zatrudniajacy moze kontrolowa6 pracownik6w w ramach nadzoru o kt6rym mowa w art. 22§.1
Kodeksu Pracy, a pracownicy sa zobowiazani do przestrzegania postanowieh art.100. §.1 i 2
Kodeksu Pracy tj do: stosowania sie do poleceh przetozonych, przestrzegania czasu pracy
ustalonego w zaktadzie ; regulaminu pracy i in. - to powyzsze jest umowa o prace zgodnie z
postanowieniem
art. 22.§.11 Kodeksu Pracy. Nadmienia sic ,Ze zawarcie umowy
cywilnoprawnej w warunkach gdzie powinna bye zawarta umowa o prace zgodnie z art. 22.§.1
Kodeksu Pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika okre§lonym w art. 281.pkt.1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Pouczenie:
0 terminie i sposobie realizacji ujetych w wystapieniu wniosk6w nalezy zawiadomi6 inspektora pracy
kierujacego niniejsze wystapienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystapienia (art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pahstwowej lnspekcji Pracy).
[JR]
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