
poradnik przygotowany w ramach zadania publicznego 
realizowanego w formie powierzenia zadania przez 
Miasto Zamość

e-PORADNIK
MIASTO ZAMOŚĆ 

wydanie  I/2021

www.pomocprawna.oic.lublin.pl
www.zamosc.pl
www.oic.lublin.pl



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

 

www.oic.lublin.pl 

 

 

Publikacja bezpłatna. 

 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z MIASTEM ZAMOŚĆ  - Nr 987/2020 z dnia 31.12.2020r. 

pod tytułem: Powierzenie prowadzenia w 2021r.  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia 

świadomości prawnej na obszarze powiatu M. Zamość 

 

 

Realizator Zadania i Wydawca  : 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

Autor artykułów: 

Rafał Kuźma – Radca Prawny/doradca obywatelski/mediator 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin,  styczeń 2021 

mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/


 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a2

 

www.oic.lublin.pl 

 

Spis treści 

 
1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja 

prawna ..................................................................................................................................................... 3 

2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa ................................................................ 6 

3. Formy zjawiskowe przestępstwa ......................................................................................................... 7 

4. Rozwiązanie stosunku pracy .............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a3

 

www.oic.lublin.pl 

1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie 

m. Zamość odbywa się w wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. 

zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania 

się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę 

uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(telefon, e-mail). 
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3. Formy zjawiskowe przestępstwa 

Formami popełnienia przestępstwa są formy stadialne i zjawiskowe. Formy stadialne 

związane są z pojęciem tzw. pochodu przestępstwa (iter delicti). Elementami pochodu przestępstwa 

są: zamiar, przygotowanie, usiłowanie i dokonanie. Jeżeli zaś chodzi o formy zjawiskowe, to poza 

zwykłym sprawstwem, ich charakterystyczną cechą jest to, że polegają one na współdziałaniu dwóch 

lub więcej osób. W Kodeksie karnym, osoby te występują pod wspólną nazwą „współdziałający”. Nie 

oznacza to jednak odpowiedzialności zbiorowej. Wręcz przeciwnie, art. 21 k.k. podkreśla zasadę 

indywidualizacji odpowiedzialności karnej (inaczej zasada indywidualizacji winy), stanowiąc, że 

okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, 

uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Definicję różnych odmian sprawstwa zawiera art. 18 

§ 1 k.k. 

SPRAWSTWO 

Zgodnie z art. 18 § 1 k.k. odpowiada za sprawstwo ten, kto sam wykonuje czyn zabroniony. 

Oznacza to z jednej strony osobiste wypełnienie znamion przestępstwa, a z drugiej strony określa się 

przez to sformułowanie, że chodzi o działanie pojedynczej osoby. 

WSPÓŁSPRAWSTWO 

Za współsprawstwo odpowiada ten, kto wspólnie i w porozumieniu z inną osobą wykonuje 

czyn zabroniony. Porozumienie zakłada wzajemną akceptację zachowań, może być wyraźne lub 

dorozumiane (konkludentne). Współsprawcy mogą dokonywać wspólnie działań jednorodnych, np. 

kilka osób, działając wspólnie, dokonuje pobicia, zadając ofierze ciosy pięściami. Mogą to być też 

zachowania różnorodne, np. dwie osoby dokonują rozboju w ten sposób, że jedna z nich terroryzuje 

ofiarę bronią palną, a druga odbiera jej portfel z pieniędzmi. W drugim przywołanym przykładzie, 

gdyby nie posłużenie się konstrukcją współsprawstwa należałoby uznać, że rozboju nie było, 

popełniono zaś dwa inne przestępstwa: jeden ze sprawców dopuścił się groźby karalnej (art. 190 

k.k.), a drugi kradzieży (art. 278 k.k.). 

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy wspólnik przekroczy pierwotne ustalenia, drugi ze  

wspólników (o  ile nie udzieli przyzwolenia na dodatkowe działanie towarzysza) nie odpowie za 

dodatkowe działanie wspólnika (za eksces odpowie tylko sprawca dopuszczający się tego 

zachowania). 

Trafnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2006 r. (V KK 391/05), że już 

z samej istoty konstrukcji współsprawstwa wynika, iż „każdy ze współsprawców ponosi 

odpowiedzialność za całość popełnionego (wspólnie i w porozumieniu) przestępstwa, a więc także 

i w tej części, w jakiej znamiona czynu zabronionego zostały wypełnione zachowaniem innego ze 

współsprawców" (zob. także post. Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2018 r., V KK 206/18, wyr. Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 stycznia 2014 r., II AKa 477/13). 

„Wspólność" działania przejawia się w tym, że „sprawcy czynu dopuszczają się go razem, 

niejako wspólnymi siłami. Punktem wyjścia do oceny prawnej takiego przestępstwa nie są działania 
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poszczególnych oskarżonych oceniane jednostkowo, ale łączne działanie sprawców" (wyr. Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r., II AKa 321/15). 

Porozumienie łączące współdziałających 

Składnikiem strony podmiotowej w konstrukcji współsprawstwa jest istnienie porozumienia 

łączącego sprawców, dotyczącego wspólnego wykonania czynu zabronionego. Jest ono tym 

elementem, który „spaja poszczególne zachowania się sprawców w jedność i stanowiąc podstawę 

współsprawstwa jednocześnie wyznacza jego granice" (wyr. Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 

grudnia 2012 r., II AKa 190/12). Polega ono na uzgodnieniu woli popełnienia czynu zabronionego, jak 

też na świadomym współdziałaniu w trakcie jego realizacji. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się 

trzy składniki porozumienia: 

1)proces zawierania porozumienia, na który składają się odpowiednie zachowania sprawców; 

2)treść porozumienia, czyli wspólne wykonanie czynu zabronionego; 

3)świadomość i wola realizacji treści porozumienia. 

Dla ustalenia porozumienia należy wykazać, że uczestniczący w akcji przestępczej miał 

świadomość i wolę wspólnej realizacji znamion czynu zabronionego (zob. wyr. Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 23 września 2004 r., II AKa 276/04). Zawarcie porozumienia nie jest 

równoznaczne ze szczegółowym uzgodnieniem każdego elementu zachowania, podziału ról, itp. 

Istotne, aby zmowa obejmowała zgodę na realizację wszystkich znamion przestępstwa (zob. wyr. 

Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2015 r., II AKa 197/15). 

Jednakże nie ulega wątpliwości, że sama obecność przy przestępstwie nie jest 

współdziałaniem w jego dokonaniu (zob. wyr. Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 lutego 1996 

r., II AKr 20/96; wyr. Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11.9.2003 r., II AKa 206/03). Podobnie, nie 

może być uznana za współsprawcę osoba, która jedynie nie przeciwstawia się działaniu sprawcy 

realizującego znamiona przestępstwa, nie wypełniając w inny sposób takich znamion (zob. wyr. Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r., II AKa 210/13), ani sprawca, który nie zauważył 

czynności innego sprawcy albo je wyraźnie odrzucił jako obojętne lub niepotrzebne (zob. wyr. Sądu 

Apelacyjnego z Lublinie z dnia 29 września 2015 r., II AKa 199/15). 

Brak wyrażenia stanowczego sprzeciwu w pewnych okolicznościach może być potraktowany 

jako aprobata wspólnych przestępczych działań. Decydujące znaczenie ma wówczas ustalenie, że – 

jak stwierdził SA w Lublinie w wyroku z 4 czerwca 2014 r. (II AKa 80/14) – „wszyscy współdziałający 

dążyli do tego samego celu, wspólnymi siłami, z istoty którego to zachowania wynika, iż taki sprawca 

ponosi odpowiedzialność za całość popełnionego przestępstwa, a więc także w tej jego części, 

w której znamiona czynu zabronionego zostały zrealizowane zachowaniem innego lub innych 

współsprawców". 

Współsprawstwo przy przestępstwach nieumyślnych 

Przestępstwa nieumyślne mogą być popełnione w formie współsprawstwa, jeżeli 

przedmiotem porozumienia pomiędzy współdziałającymi jest pewne zachowanie naruszające ogólnie 

przyjęte reguły postępowania z dobrem prawnym (czyli nieostrożny sposób), który wywołuje 

określony skutek. 
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Sprawstwo równoległe 

Współsprawstwo nie zachodzi, jeżeli dwie osoby popełniają przestępstwa w tym samym 

czasie i miejscu, ale niezależnie od siebie, np. kilka osób, nie porozumiewając się ze sobą, okrada ten 

sam sklep. Jest to tzw. sprawstwo równoległe. 

Sprawstwo kierownicze i polecające 

Zgodnie z art. 18 § 1 k.k. za sprawstwo odpowiada także ten, kto kieruje wykonaniem czynu 

zabronionego przez inną osobę (sprawstwo kierownicze) lub wykorzystując uzależnienie innej osoby, 

poleca jej wykonanie takiego czynu (sprawstwo polecające). 

Czynny żal 

Zgodnie z art. 23 § 1 k.k. nie podlega karze współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł 

dokonaniu czynu zabronionego. Dotyczy to  wszystkich współdziałających wymienionych w  art.  18 

§ 1 k.k.. Zarówno sprawca kierowniczy, jak i zwykły współsprawca nie podlegają więc karze, jeżeli 

dobrowolnie zapobiegli dokonaniu czynu zabronionego (art. 23 § 1 k.k.), zaś może być wobec nich 

zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli dobrowolnie starali się mu zapobiec, ale im się 

to nie udało (art. 23 § 2 k.k.). 

Podżeganie 

Podżeganie jest niesprawczą postacią współdziałania przestępnego. Zgodnie z treścią art. 18 

§ 2 k.k., jako podżegacz odpowiada ten, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 

nakłania ją do tego. 

Należy odróżnić podżeganie od  publicznego nawoływania do  popełnienia przestępstwa. 

Podżeganie bowiem to nakłanianie zindywidualizowanej osoby. Natomiast zwracanie się do  osób 

indywidualnie nieoznaczonych, np. do tłumu, będzie raczej wypełniać znamiona publicznego 

nawoływania do popełnienia przestępstwa. Zgodnie z  art.  255 §  1 k.k., kto publicznie nawołuje do  

popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do  lat 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3 (art. 255 § 2 k.k.). Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa 

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku (art. 255 § 3 k.k.). 

Podżeganie należy traktować jako odmienny rodzajowo typ czynu zabronionego 

o specyficznie ukształtowanych znamionach. Konstrukcja ta przesądza o złożonej kwalifikacji prawnej, 

z której wynika konieczność łącznego powołania przepisu art. 18 § 2 k.k. oraz odpowiedniego 

przepisu części szczególnej k.k.. Pierwszy z nich określa znamiona stałe, drugi – znamiona zmienne, 

uzupełniające ustawową charakterystykę tej postaci współdziałania przestępnego. 

Na tle aktualnego stanu prawnego jest bezsporne, że strona podmiotowa podżegania 

wymaga istnienia u nakłaniającego zamiaru bezpośredniego. Konieczne jest, aby podżegacz swoim 

zachowaniem chciał wzbudzić u innej osoby zamiar dokonania czynu zabronionego (zob. wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 7 marca 2006 r., WA 5/06; wyr. Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 

2003 r., II AKa 180/03). Nie spełnia tego warunku, a w konsekwencji pozostaje poza zakresem 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

0
 

www.oic.lublin.pl 

karalności, wpływanie na wolę sprawcy, które podjęte zostało z zamiarem ewentualnym lub 

nieumyślnie. 

Należy zauważyć, iż podżeganie jest nakłanianiem do dokonania „czynu zabronionego" (a nie 

„przestępstwa"), co oznacza, że może zostać skierowane do osoby nieponoszącej odpowiedzialności 

karnej – do niepoczytalnego lub nieletniego. 

Pomocnictwo 

Pomocnictwo jest drugą, obok podżegania, niesprawczą postacią współdziałania 

przestępnego. Zgodnie z art. 18 § 3 k.k. jako pomocnik ponosi odpowiedzialność ten, kto w zamiarze, 

aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie. 

Pomocnictwo dzieli się na fizyczne (np. dostarczanie narzędzi) i psychiczne (np. udzielanie 

rady). Z art. 18 § 3 k.k. wynika, że pomocnictwo może być popełnione również przez zaniechanie. 

Występuje ono, jeżeli osoba mająca prawny szczególny obowiązek niedopuszczenia do czynu 

zabronionego nie dopełnia swego obowiązku, ułatwiając sprawcy popełnienie czynu zabronionego, 

np. osoba pilnująca mienia, udając, że nie widzi złodzieja, ułatwia popełnienie kradzieży. 

Strona podmiotowa pomocnictwa wyraża się w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu 

zabronionego, co oznacza, że może być popełnione tylko umyślnie, zarówno z zamiarem 

bezpośrednim, jak i ewentualnym. Nie jest karalne nieumyślne udzielenie pomocy. 

Pomocnictwo, jako działanie polegające na  ułatwianiu popełnienia czynu zabronionego, musi 

mieć miejsce przed czynem lub w jego trakcie. Udzielanie pomocy po  popełnieniu przestępstwa (np.  

ukrywanie sprawcy) może wypełnić znamiona poplecznictwa (art. 239 k.k.). 

Łańcuszkowe podżeganie i pomocnictwo 

Z  brzmienia art.  18 §  2 i  3 k.k. wynika, że  możliwie jest także tzw. łańcuszkowe podżeganie 

i  pomocnictwo, tzn. podżeganie do  podżegania, podżeganie do pomocnictwa itd. Świadczy o tym 

użyte w art. 18 k.k. sformułowanie „czyn zabroniony”, a zatem nie tylko określony typ przestępstwa 

(np.  szpiegostwo), lecz także pomocnictwo i  podżeganie. Pogląd taki wyraził SN (uchw. Sądu 

Najwyższego (7) z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03). Jest to jednak kwestia sporna w nauce 

prawa karnego. 

Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika 

Zgodnie z art. 20 k.k. każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego 

odpowiada w  granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności 

pozostałych współdziałających. Zatem podstawową regułą odpowiedzialności podżegacza 

i pomocnika jest to, że  odpowiadają oni w  granicach swojej umyślności (czyli swego zamiaru), 

niezależnie od  odpowiedzialności sprawcy głównego. Wynika z tego przede wszystkim, że podżegacz 

i pomocnik nie odpowiadają za tzw. eksces osoby, którą podżegają, lub której udzielają pomocy. 

Jeśli chodzi o karalność za podżeganie i pomocnictwo, to w zasadzie sąd wymierza karę 

w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo (art. 19 § 1 k.k.). Wymierzając karę 

za pomocnictwo sąd może jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 19 § 2 k.k.).  
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Z kolei z  art.  22 k.k. wynika pewne odstępstwo od  zasady niezależności odpowiedzialności karnej 

podżegacza i pomocnika od odpowiedzialności sprawcy głównego. Według art. 22 § 1 k.k., jeżeli 

czynu tylko usiłowano dokonać, podżegacz i  pomocnik odpowiadają jak za  usiłowanie (pomimo 

że ich zachowanie odpowiada pojęciu dokonanego podżegania lub pomocnictwa) – nawet wtedy, gdy 

sprawca odstąpił od usiłowania lub przejawiał czynny żal, korzystając z klauzuli bezkarności (art.  15 §  

1 k.k.). Klauzula ta  nie obejmuje bowiem podżegacza i pomocnika, których odpowiedzialność jest 

niezależna. Jedynie gdyby sprawca nawet nie usiłował dokonać czynu zabronionego, sąd może 

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a  nawet odstąpić od  jej wymierzenia (art. 22 § 2 k.k.). 

Prowokacja 

Prowokacja to nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego w  celu 

skierowania przeciwko niej postępowania karnego. Zgodnie z art. 24 k.k. odpowiada jak 

za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania 

ją do popełnienia czynu zabronionego. Do prowokacji nie stosuje się przepisów o akcesoryjności 

odpowiedzialności oraz o czynnym żalu.  

 

Autor: Rafał Kuźma – Radca Prawny 
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4. Rozwiązanie stosunku pracy 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przyjęto zróżnicowane sposoby 

rozwiązania stosunku pracy, uzależniając ich stosowanie od sposobu nawiązania stosunku pracy oraz 

powodów zakończenia współpracy pomiędzy stronami stosunku pracy. W zależności od rodzaju 

podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany 

wskutek: porozumienia stron, wypowiedzenia, oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku 

pracy ze skutkiem natychmiastowym, z upływem czasu, na jaki był zawarty, z wykonaniem pracy, do 

wykonania której był zawarty, wskutek odwołania (stosunek pracy na podstawie powołania) albo 

wygaśnięcia mandatu (stosunek pracy na podstawie wyboru).  

Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy 

Rozwiązanie stosunku pracy należy odróżnić od jego wygaśnięcia. Należy zauważyć, iż ustanie 

stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Rozwiązanie jest następstwem 

czynności prawnych jednej lub obydwu stron stosunku pracy. Wygaśnięcie z kolei następuje z mocy 

prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne, jak np. śmierć pracownika, śmierć pracodawcy 

czy co do zasady upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania. 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę 

Nadal najczęstszym sposobem nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Dlatego też 

warto wiedzieć w jaki sposób można ją rozwiązać. Wyróżniamy 5 możliwości: 

1) na mocy porozumienia stron (które wymaga zgodnych oświadczeń pracownika i pracodawcy),  

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,  

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,  

4) z upływem czasu, na który była zawarta, 

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.  

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego 

upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. 

Porozumienie stron 

Z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wystąpić każda 

ze stron indywidualnego stosunku pracy. Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją 

rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania 

stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. KC w zw. z art. 300 k.p. (wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 4 października 2000 r., I PKN 58/00). Jeżeli w piśmie zawierającym ofertę 

rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron strona, która wystąpiła z taką ofertą, oznaczy 

datę rozwiązania umowy o pracę, to rozwiązanie umowy o pracę nastąpi tylko w przypadku złożenia 

do tego czasu przez adresata oferty oświadczenia woli o przyjęciu oferty (wyr. Sądu Najwyższego 

z dnia 14 września 1998 r., I PKN 315/98). 
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Pismo pracownika skierowane do pracodawcy, w którym nie został określony sposób i termin 

rozwiązania umowy o pracę, nie jest oświadczeniem o jej rozwiązaniu z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia ani ofertą zawarcia porozumienia stron, lecz może być zakwalifikowane jedynie jako 

zaproszenie do rokowań w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 

15 lipca 2008 r., III PK 9/08). W takiej sytuacji o zawarciu porozumienia w sprawie rozwiązania 

umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 k.p.) można by mówić dopiero wówczas, gdy obie strony stosunku 

pracy doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji. Nie 

może być również potraktowane jako porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy powiadomienie 

pracownika w okresie wypowiedzenia przez pracodawcę o posiadaniu uprawnień emerytalnych 

i złożenie przez niego wniosku o emeryturę (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 

44/06). 

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę rozwiązuje stosunek pracy oraz 

niweczy skutki prawne wcześniej podjętych jednostronnych czynności o rozwiązaniu stosunku pracy. 

Wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron przez pracodawcę, 

który wcześniej złożył jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z 

winy pracownika, oznacza, że cofnął on w sposób dorozumiany wcześniejsze oświadczenie (wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 29 września 1998 r., I PKN 346/98). 

Na mocy porozumienia stron stosunku pracy może być rozwiązany każdy stosunek pracy bez 

względu na podstawę prawną, na której został zawarty. W szczególności za porozumieniem stron 

można rozwiązać stosunek pracy powstały na podstawie powołania (art. 68 i n. k.p.) i nawiązać 

umowny stosunek pracy o zmienionej treści w zakresie warunków pracy i płacy (wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., I PKN 33/97). W razie rozwiązania stosunku pracy na mocy 

porozumienia stron z pracownikiem zatrudnionym na podstawie powołania bezprzedmiotowe jest 

odwołanie tego pracownika ze stanowiska. 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie jest objęte ustawowymi 

zakazami. Nie doznaje również ograniczeń. Nie podlega także kontroli ze strony organów 

związkowych lub zawodowych uprawnionych do sprawowania kontroli prawidłowości rozwiązywania 

umów o pracę. Pracownica, której stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron, nie 

może skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą z art. 177 § 3 k.p., jeżeli jej oświadczenie woli 

o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie nie było dotknięte wadą (wyr. Sądu Najwyższego z dnia10 

listopada 1998 r., I PKN 431/98). Zawierając porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, pracownicy 

objęci szczególną ochroną przed jednostronnym rozwiązaniem umowy o pracę na skutek 

oświadczenia pracodawcy świadomie rezygnują z uprawnień wynikających z zakazów i ograniczeń 

rozwiązywania umów o pracę regulowanych przepisami indywidualnego prawa pracy. Pracownik 

i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym 

przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika (wyr. Sądu Najwyższego 

z dnia 12 listopada 2003 r., I PK 593/02). 

Wypowiedzenie umowy o pracę 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez 

jedną ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem 

okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym umowę, czyli okresu wypowiedzenia. W drodze 
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wypowiedzenia można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, na czas określony oraz 

umowy na okres próbny. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i 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. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być złożone w formie pisemnej. 

Pracodawca w piśmie wypowiadającym umowę na czas nieokreślony i na czas określony powinien 

wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi 

prawie odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy. 

Zgodnie z art. 32 k.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 

Artykuł 32 k.p. stanowi wyraz formalnej równości stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy 

o pracę uznane zostało za podstawowy regulator przepływu pracowników między pracodawcami. 

Każda ze stron indywidualnego stosunku pracy ma prawo wypowiedzenia każdej umowy o pracę. 

Pracodawca nie może naruszyć art. 32 § 1 k.p., jeżeli wypowiada umowę o pracę i nie jest to 

inna umowa niż umowa na okres próbny lub umowa o pracę na czas nieokreślony (wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 406/99). Strona, której przysługuje prawo 

wypowiedzenia umowy o pracę, samodzielnie decyduje o wykorzystaniu powyższego uprawnienia. 

Pracodawca nie ma obowiązku wypowiedzenia umowy o pracę, także wtedy, gdy pracownik uważa, 

że leży to w jego interesie (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2000 r., I PKN 573/99). Nawet 

gdyby uznać, że w pewnych wypadkach takie wypowiedzenie leży w interesie pracownika, to nie 

można na tej podstawie konstruować dla pracodawcy obowiązku dokonania takiej czynności 

prawnej. 

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny 

Należy podkreślić, że pracodawca wypowiadający umowę o pracę na okres próbny nie ma 

obowiązku uzasadniać powyższego oświadczenia woli. W żadnym przepisie Kodeksu pracy 

regulującym czynności prawne nie sformułowano obowiązku pracodawcy uzasadnienia 

wypowiedzenia umowy na okres próbny. W art. 45 § 1 k.p. wyraźnie rozróżniono wypowiedzenie 

nieuzasadnione i wypowiedzenie naruszające przepisy, wówczas pracodawca wypowiedział umowę o 

pracę zawartą na czas nieokreślony. Natomiast w art. 50 § 1 k.p. uregulowane zostały skutki prawne 

naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa pracy w razie wypowiedzenia umowy o pracę na 

okres próbny. Z porównania obu wymienionych przepisów wynika konkluzja o braku wymagalności 

uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. W razie wypowiedzenia przez 

pracodawcę takiej umowy, pracownik może dochodzić wyłącznie odszkodowania w przypadku 

naruszania przepisów o wypowiadaniu, a nie w razie niezasadności wypowiedzenia (wyr. Sądu 

Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05). 
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Konsekwencje wypowiedzenia umowy o pracę 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę stosunek pracy trwa, na stronach tego stosunku 

spoczywają zwykłe obowiązki. Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, 

korzysta z dotychczasowych uprawnień. Ma więc prawo domagania się podwyżki wynagrodzenia 

przyznanej innym pracownikom. Pominięcie przy przyznawaniu podwyżki pracownika, który znajduje 

się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, zostało uznane w judykaturze za naruszenie prawa 

i nieuzasadnioną szykanę (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1990 r., I PR 352/90). W okresie 

wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi świadectwo 

pracy. Odmowa dopełnienia powyższej powinności uzasadnia wystąpienie przez pracownika 

z roszczeniem o umożliwienie świadczenia pracy i zapłatę wynagrodzenia. Powyższe żądania są 

uzasadnione w przypadkach, kiedy w następstwie zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania 

pracy jego wynagrodzenie ulega obniżeniu. Zamiast dotychczasowego wynagrodzenia uzależnionego 

od ilości i jakości pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego 

zaszeregowania. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca ma prawo udzielenia 

pracownikowi wcześniej zaplanowanego w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Za zgodą pracownika 

może zostać mu udzielony w okresie wypowiedzenia niezaplanowany urlop wypoczynkowy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 

Należy pamiętać, iż w  oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas 

nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie 

umowy. Przy czym, podanie w piśmie wypowiadającym pracownikowi umowę o pracę zarzutu 

„niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” uznane zostało przez Sąd Najwyższy za 

niewystarczające (sygn. akt I PKN 315/97). Wskazanie stosownej, rzeczywistej przyczyny rozwiązania 

umowy o pracę powinno również zawierać oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę 

bez wypowiedzenia. 

Sytuacja prawna pracownika w okresie wypowiedzenia 

Za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (bieżący i zaległe) pracodawca jest obowiązany 

wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy 

w okresie wypowiedzenia nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

pracodawca jest władny zobowiązać do podjęcia i kontynuowania pracy. Odmowa 

podporządkowania się poleceniu pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika. W okresie wypowiedzenia można więc 

rozwiązać stosunek pracy ze skutkiem natychmiastowym. W czasie urlopu wypoczynkowego 

pracownik korzysta z gwarancji niezakłóconego wypoczynku (art. 167 § 1 k.p.). Zwolnienie 

z obowiązku świadczenia pracy może być uznane za stan przejściowy między pozostawaniem 

w pogotowiu do świadczenia pracy a czasem wolnym od pracy. W każdym razie nie może być uznane 

za przeszkodę w domaganiu się przez pracownika należnych uprawnień do urlopu wypoczynkowego 

(wyr. Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r., III APr 25/92). 
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Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Zgodnie z art. 52 k.p. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika w razie: 

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest 

oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; 

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po 

upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązanie umowy.  

Należy pamiętać, iż w każdym oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę 

lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie 

o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. Pracodawca podejmuje decyzję 

w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej 

organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie 

zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją 

opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 

Również pracownikowi, oprócz uprawnienia do wypowiedzenia umowy o pracę 

z zachowaniem odpowiedniego terminu, przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia. Jest to możliwe, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy 

wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie 

wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia 

i kwalifikacje zawodowe bądź w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia 

podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

Inne formy rozwiązania stosunku pracy 

Odnośnie stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, wyróżnia się 

następujące zasadnicze sposoby ich rozwiązania: powołanie – rozwiązuje się poprzez odwołanie, 

które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę; wybór – rozwiązuje się wraz 

z wygaśnięciem mandatu; mianowanie – regulują przepisy szczególne, przy czym dopuszcza się m.in. 

rozwiązanie na wniosek pracownika mianowanego; spółdzielcza umowa o pracę – określa ustawa 

Prawo spółdzielcze, przy czym rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę jest możliwe m.in. przez 

wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, czy przez wykluczenie członka ze spółdzielni.   
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