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

e-PORADNIK
MIASTO ZAMOŚĆ 

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

wydanie  VII/2021



 
 

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,  lipiec 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. Odrzucenie spadku .............................................................................................................................. 6 

3. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej ................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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  

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. Odrzucenie spadku 

Zgodnie z art. 925 k.c., spadkobierca nabywa spadek ex lege z chwilą otwarcia spadku. 
Nabycie to nie jest jednak definitywne, ponieważ spadkobierca może w odpowiednim czasie spadek 
ten odrzucić (por. art. 1020 i 1026 k.c.). Spadkobiercy przysługuje zatem prawo wyboru co do 
przyjęcia lub odrzucenia spadku. Zgodnie z ustawą, spadkobierca ma w tym zakresie trzy możliwości:  

1) może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),  
2) bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem 

inwentarza),  
3) bądź też spadek odrzucić (art. 1012 k.c.).  

Główną przyczyną, z powodu której spadkobiercy odrzucają spadek jest chęć uniknięcia 
długów spadkowych. Instytucja odrzucenia spadku ma niebagatelne znaczenie, gdyż dzięki 
możliwości złożenia oświadczenia w tym zakresie, zmienia się układ dziedziczenia po zmarłym.  

Odrzucenia spadku może dokonać każdy (choć osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnej muszą to robić z udziałem lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego) spadkobierca 
testamentowy i ustawowy. 

Najczęściej do odrzucenia spadku dochodzi: 

1) przy licznych długach i niewielkiej wartości spadku (gdy nie warto przyjmować spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza); 

2) gdy chcemy udział spadkowy przekazać innym członkom rodziny (spadkobiercom 
ustawowym)- bez konieczności przeprowadzania działu spadku. 

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może 
spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy. 
Jest to korzystne np. w sytuacji, w której testament narzuca na spadkobiercę testamentowego 
obowiązek wykonania zapisów lub poleceń. 

Zdolność do przyjęcia/odrzucenia spadku 

Zdolność do przyjęcia lub odrzucenia spadku jest zagadnieniem bardziej złożonym niż sama 
zdolność do dziedziczenia. Zdolność do dziedziczenia ma każda osoba, która została do niego z mocy 
ustawy bądź z mocy testamentu powołana. Z kolei zdolność do przyjęcia albo odrzucenia spadku 
przysługuje wyłącznie osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

Jeżeli spadkobierca nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie woli 
o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa jego przedstawiciel ustawowy. Natomiast spadkobierca 
posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych może samodzielnie złożyć oświadczenie 
o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, o ile zostało ono objęte równoczesną albo uprzednią zgodą 
przedstawiciela ustawowego. 

Termin 

Termin do złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 k.c.). 
Brak oświadczenia spadkobiercy we wskazanym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem 
spadku (art. 1015 § 2 zd. 1 k.c.). Złożenie oświadczenia spadkowego albo zaistnienie warunków 
pozwalających przyjąć, że stosowne oświadczenie spadkowe zostało złożone, ma na celu usunięcie 
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wątpliwości co do tego, czy podmiot powołany do spadku stanie się spadkobiercą definitywnym. 
Usunięcie stanu niepewności co do dziedziczenia zakłada w świetle przyjętych regulacji prawa 
spadkowego, że stosowne oświadczenie spadkobiercy nie może być odwołane ani złożone pod 
warunkiem lub zastrzeżeniem terminu (art. 1018 § 1 i 2 k.c.). 

Początek biegu terminu może ulegać pewnym komplikacjom: 

1) jeśli spadkobierca nie wiedział o śmierci spadkodawcy – termin biegnie od dnia, w którym 
się o niej dowiedział (jeśli jest spadkobiercą ustawowym) lub od dnia, w którym 
dowiedział się o ogłoszeniu testamentu. Powołując się na tą okoliczność- należy ją jednak 
dobrze udowodnić - sąd nie da nam wiary „na słowo”. 

2) jeśli spadkobierca ustawowy, wiedział o testamencie nie musi mieć interesu w składaniu 
oświadczeń. Jeśli jednak spadkobierca testamentowy odrzuci spadek – powołani w jego 
miejsce spadkobiercy ustawowi powinni mieć 6 miesięcy, licząc od dnia w którym 
dowiedzieli się o odrzuceniu na złożenie stosownego oświadczenia. 

Tryby odrzucenia spadku 

Oświadczenie o przyjęciu (odrzuceniu) spadku może być złożone na kilka sposobów: 

1) przed notariuszem - przekazuje on później oświadczenie do sądu spadku 
(niedopuszczalne po przekroczeniu terminu); 

2) przed sądem: 
a) ustnie do protokołu, 
b) pisemnie, z podpisem urzędowo poświadczonym. 

W przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego na liście 
poleconym. Oświadczenie może być złożone również przez pełnomocnika - pełnomocnictwo musi być 
jednak sporządzone z podpisem urzędowo (np. notarialnie) poświadczonym. 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

Zgodnie z art. 641 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego 
zamieszkania; 

2) tytuł powołania do spadku; 
3) treść złożonego oświadczenia. 

Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu 
oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich 
testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących 
treści i miejsca przechowania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu 
spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, 
jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, 
z oświadczenia sporządza się protokół. Udokumentowania, stosownie do art. 641 § 3 k.p.c., wymaga 
fakt śmierci spadkodawcy poprzez złożenie odpisu jego aktu zgonu (ewentualnie odpisu 
prawomocnego postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu). Jeżeli składający 
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie złożył odpisu aktu zgonu spadkodawcy, sąd 
zakreśla mu odpowiedni termin, nie wstrzymuje to jednak odebrania od niego oświadczenia 
spadkowego. 

Osoba chcąca złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie musi udowadniać, 
że jest spadkobiercą. Wystarczy, jeżeli ujawnione okoliczności uzasadniają tezę, że jej powołanie do 
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spadku z ustawy lub z testamentu jest prawdopodobne. Na etapie przyjmowania oświadczenia 
spadkowego nie bada się bowiem jego skuteczności ani zachowania terminów przewidzianych w art. 
1015 § 1 k.c.. Ocena skuteczności złożonych oświadczeń spadkowych należy do sądu spadku 
ustalającego krąg spadkobierców (art. 670 k.p.c.) i notariusza sporządzającego akt poświadczenia 
dziedziczenia. 

Skutki odrzucenia 

Odrzucenie spadku wpływa na sytuację spadkobierców. W pierwszej kolejności warto 
wspomnieć, że spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak jakby nie dożył jego otwarcia 
(dnia śmierci spadkodawcy). Oznacza to, że jego udział spadkowy: 

1) przypada jego dzieciom – jeśli je miał w momencie otwarcia spadku; 
2) pozostałym spadkobiercom ustawowym – jeśli spadkobierca ustawowy nie miał 

zstępnych. 

Jeśli nie chcemy aby nasze dzieci przyjęły spadek zamiast nas (po odrzuceniu) muszą również 
odrzucić spadek. Jeśli są nieletnie – musimy zrobić to w ich imieniu, za zgodą sądu rodzinnego (trzeba 
w tym zakresie wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody). 

W przypadku dziedziczenia z testamentu, odrzucenie spadku powoduje nieco inne skutki. 
W miejsce spadkodawcy ustawowego wchodzą wówczas: 

1) inni spadkobiercy testamentowi (jeśli byli powołani) - w częściach odpowiadających ich 
udziałom. Co istotne udział przypadający z przyrostu, może być odrzucony – niezależnie 
od udziału z powołania; 

2) spadkobierca „podstawiony” – jeśli spadkodawca zastrzegł w testamencie, że 
w przypadku odrzucenia spadku (lub innej przyczyny umożliwiającej dziedziczenie) 
w miejsce danego spadkobiercy wstąpi wskazana osoba (osoby); 

3) spadkobiercy ustawowi – jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych lub 
spadkodawca nie zastosował instytucji podstawienia. 

Jeśli wszyscy spadkobiercy ustawowi nie mogą lub nie chcą przyjąć spadku przypada on 
gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa. 

Odrzucenie po terminie 

Są sytuacje, w których spadkobierca może odrzucić spadek nawet po latach. Jeśli 
spadkobierca nie złożył żadnego oświadczenia lub przyjął spadek – który lepiej byłoby odrzucić (lub 
przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza), może to zrobić o ile oświadczenia (lub brak oświadczenia) 
wynikły z błędu lub groźby. Jest to również sposób na uniknięcie skutków odrzucenia spadku 
w sytuacji odrzucenia spadku w wyniku błędu lub groźby. 

Możliwość wycofania się ze skutków złego oświadczenia ma jednak swój termin: 

1) w przypadku błędu – rok od daty jego wykrycia; 
2) w przypadku groźby – rok od czasu ustania obawy. 

Groźba musi być bezprawna, czyli sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
W doktrynie wyrażono pogląd, że bezprawna jest każda groźba, która ma na celu wywarcie nacisku 
na spadkobiercę, aby skłonić go do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
określonej treści. Groźbę uwzględnić trzeba zarówno wtedy, gdy spadkobierca złożył oświadczenie 
woli innej treści niż to, które by złożył, gdyby nie działał pod wpływem obawy spowodowanej groźbą, 
jak i wówczas, gdy pod wpływem tej obawy nie złożył żadnego oświadczenia woli w terminie 
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W przypadku błędu należy zwrócić uwagę na to, że aby skutecznie powołać się na błąd musi 
on być istotny- czyli uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał 
pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści. 

Zgodnie z art. 1019 § 1 k.c. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało 
złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli 
z następującymi zmianami: 

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 
2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go 

odrzuca. 

Dla zachowania terminu z art. 88 § 2 k.c. wystarczające jest złożenie przez daną osobę przed 
jego upływem do sądu wniosku, o odebranie przez sąd od niej takiego oświadczenia o uchyleniu się 
od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby lub jego braku. 
Spadkobierca jednocześnie z uchyleniem się od skutków prawnych swego oświadczenia składa nowe 
oświadczenie o tym, czy i w jaki sposób (np. z dobrodziejstwem inwentarza) spadek przyjmuje, czy 
też go odrzuca. Nie jest więc możliwe uchylenie przez sąd dotychczasowego oświadczenia 
z jednoczesnym nieprzyjęciem od danej osoby nowego oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia 
spadku. W razie wystąpienia jednak takiej sytuacji oświadczenie o uchyleniu się będzie bezskuteczne. 

Przesłanki prawnej doniosłości błędu 

Pierwszą przesłanką prawnej doniosłości błędu jest to, aby był on błędem co do treści 
czynności prawnej (art. 84 § 1 zd. 1 k.c.), czyli mylnym wyobrażeniem okoliczności, które według 
treści oświadczenia woli, ustalonych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego powinny być 
uważane za należące do tejże treści.  

Drugą przesłanką umożliwiającą powołanie się na błąd jest jego istotność, zarówno 
subiektywna, jak i obiektywna. Pojęcie subiektywnej istotności błędu oznacza, że taki błąd 
w konkretnej sytuacji, u konkretnej osoby, spowodował mylne wyobrażenie o rzeczywistości. Jak 
zauważa się w doktrynie, błąd musi stanowić przyczynę sprawczą oświadczenia woli. 

Natomiast błąd obiektywnie istotny jest błędem polegającym na tym, że żaden rozsądny 
człowiek znający prawdziwy stan rzeczy nie złożyłby oświadczenia woli takiej treści, w której zostało 
złożone. Powoływać można się więc tylko na błąd, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby 
składający oświadczenie nie działał pod jego wpływem i oceniał sprawę rozsądnie, to nie złożyłby 
oświadczenia danej treści (art. 84 § 2 k.c.). 

W doktrynie wyróżnia się następujące rodzaje błędu, których wystąpienie, przy przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku, może umożliwić spadkobiercy uchylenie się od skutków swego oświadczenia 
woli: 

1) błąd co do osoby spadkodawcy - będą to przypadki, w których spadkobierca chciał 
przyjąć (odrzucić) inny spadek niż ten, na jaki opiewa jego oświadczenie. Taki błąd w 
praktyce występować będzie niezmiernie rzadko. Może on zdarzyć się np. wówczas, gdy 
spadkobierca składa oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po konkretnej 
osobie (np. zmarłym dalszym krewnym) w wyniku błędu co do tożsamości spadkodawcy 
(np. zbieżności imion i nazwisk), choć chciał złożyć to oświadczenie po innej osobie (np. 
zmarłym w tej samej dacie ojcu tego krewnego; 

2) błąd co do tytułu powołania do dziedziczenia - w ujęciu wąskim błąd dotyczy tego, na 
podstawie jakiego tytułu spadkobierca dochodzi do dziedziczenia; w ujęciu szerokim błąd 
dotyczy tego, czy w ogóle dana osoba dziedziczy po spadkodawcy albo w jakiej części, lub 
z kim po spadkodawcy współdziedziczy; 
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3) błąd co do przedmiotu spadku - brak wiedzy spadkobiercy o rzeczywistym stanie majątku 
spadkowego, czyli o tym, jakie aktywa lub pasywa wchodzą w jego skład. Zazwyczaj 
sprowadzać się to będzie do wiedzy spadkobiercy o stanie zadłużenia spadku; 

4) błąd co do prawa - sytuacja, w której spadkobierca nie składa oświadczenia woli o 
przyjęciu spadku, pozostając w błędzie wynikającym z nieznajomości przepisów o formie 
testamentu w wypadku oczywistej jego nieważności, np. jeżeli spadkodawca spisał go na 
komputerze i tylko podpisał ręcznie. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

Radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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3. Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej 

Okres wakacyjny to czas gdy znacznie częściej niż w pozostałej części roku pracujemy dorywczo, 

często za granicą. Nie zawsze umowy zawierane są bezpośrednio z pracodawcą, często w znalezieniu 

pracowników pośredniczą podmioty zajmujące się tego typu działalnością. 

Agencja Pracy Tymczasowej – czym jest 

Agencja pracy tymczasowej to firma/przedsiębiorstwo, której główna działalność związana 

jest z rekrutacją. Pośrednictwo pracy to nadrzędny cel działania agencji pracy. Pośrednik pracy 

dokonuje selekcji osób w procesie rekrutacji, wybiera osoby o określonych umiejętnościach 

i kwalifikacjach ustalonych przez użytkownika agencji, czyli firmę zlecającą poszukiwania pracownika.  

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej jest dość popularne w Polsce, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o poszukiwanie pracy za granicą. Szukając prac sezonowych np. w Niemczech, czy Włoszech 

pośrednictwo pracy tymczasowej jest w miarę bezpiecznym rozwiązaniem. Agencja pracy 

tymczasowej za granicą zazwyczaj sprawdza użytkowników (pracodawców), dając pewien komfort 

i bezpieczeństwo osobom, które chcą pracować tymczasowo poza Polską. 

Zatrudnienie przez agencję pracy 

Biuro pośrednictwa pracy oddelegowuje pracownika tymczasowego, który jest osobą fizyczną 

do pracy na czas określony do wykonywania pracy określonej przez użytkownika, czyli firmę 

zlecającą. Na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej, agencja kieruje pracownika do 

pracodawcy, z którym uprzednio podpisała umowę. Pracodawca zwolniony jest z wszelkich 

formalności związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, nie musi płacić wynagrodzenia 

oraz składek ZUS. To wszystko robi za pracodawcę agencja. 

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej jest realizowane na mocy umowy o pracę 

(najczęściej na czas określony lub na czas pełnienia wymaganych obowiązków) lub umowy cywilno – 

prawnej (jeśli zadania które ma realizować pracownik, nie noszą znamion zadań umowy o pracę). 

Cechy formalne umowy o pracę 

Ustawa z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, iż: umowa 

o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać 

strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres 

wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika 

tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności: 

1) warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 tejże ustawy (tj. rodzaj pracy, która ma być 

powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; 

miejsce wykonywania pracy tymczasowej); 

2) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję 

pracy tymczasowej. 
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W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez 

każdą ze stron: 

1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres 

nieprzekraczający 2 tygodni; 

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres 

dłuższy niż 2 tygodnie. 

Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt 

z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu 

oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki 

kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Prawa i obowiązki pracodawcy 

Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, 

w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracodawca 

użytkownik: 

1) jest obowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej; 

2) prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach 

obowiązujących w stosunku do pracowników; 

3) nie może stosować do pracownika tymczasowego przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy (dot. 

wypowiedzenia zmieniającego) ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod 

kierownictwem innego podmiotu. 

 Co ważne, pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy 

użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych 

warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim 

samym lub podobnym stanowisku pracy. Istotne jest zwrócenie uwagi, iż przepisy gwarantują 

pracownikowi tymczasowemu, wobec którego pracodawca użytkownik naruszył zasadę równego 

traktowania, w zakresie warunków pracy, prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej 

odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania 

należnego pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego traktowania 

pracowników w zatrudnieniu. Natomiast, agencja pracy tymczasowej ma prawo dochodzenia od 

pracodawcy użytkownika zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone 

pracownikowi tymczasowemu. 

Zakaz powierzania określonych zadań 

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy 

użytkownika pracy: 

1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 

Kodeksu pracy; 

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, 

w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku; 
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3) tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, 

z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 

ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy 

tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w 

jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na 

terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był 

zatrudniony zwolniony pracownik; 

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty 

przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie 

wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji (Dz.U. z 2019 r. poz. 284 i 1214). 

Okres wykonywania pracy tymczasowej 

 Zgodnie z art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: agencja pracy 

tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy 

tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 

miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracodawca nie będzie mógł „korzystać” 

z tego samego pracownika w ww. okresie, nieważne czy ten sam pracownik będzie skierowany przez 

jedną, czy kilka różnych agencji.  

Agencję pracy tymczasowej ustawa zobowiązuje do opłacania obowiązkowych składek na 

ubezpieczenie społeczne za pracowników tymczasowych. Marszałek województwa jest dodatkowo 

zobowiązany do sprawdzania agencji zatrudnienia tymczasowego, pod kątem odprowadzania 

płatności na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych. 

Urlop pracownika tymczasowego 

Praca tymczasowa nie oznacza, że pracownikowi nie przysługuje urlop. Wprost przeciwnie. Za 

każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy-użytkownika, pracownik tymczasowy zyskuje 

prawo do dwóch dni urlopu. Pracownik zatrudniony minimum 6 miesięcy u pracodawcy użytkownika 

powinien wykorzystać urlop w terminie uzgodnionym w przysługującym mu wymiarze. Jeśli 

pracownik nie wykorzysta tych dni będąc zatrudnionym, agencja pracy tymczasowej musi wypłacić 

pracownikowi ekwiwalent. 

Świadectwo pracy 

Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy 

dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami 

o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. W świadectwie pracy należy 

podać informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego była wykonywana 

praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę, oraz okresy wykonywania takiej pracy. Pracownik 

tymczasowy może w każdym czasie żądać wydania przez agencję pracy tymczasowej świadectwa 

pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy wydaje się 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, 

agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, przesyła albo doręcza 
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świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do 

odebrania świadectwa pracy. 

Agencja pracy dla nieletnich 

Agencja pracy tymczasowej może podpisać umowę cywilno – prawną z osobami w wieku 16-

18 lat będącymi uczniami. Do takich osób, stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące zatrudniania 

młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. 

Warunki założenia agencji pracy tymczasowej 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o prawie przedsiębiorców, stanowi, że prowadzenie agencji 

pracy tymczasowej wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

Podmiot agencyjny nie może mieć zaległości podatkowych oraz z tytułu składek ZUS, nie może być 

karany za przestępstwa lub wykroczenia, które dotyczą działalności w obszarze rynku pracy, nie może 

być podmiotem, wobec którego została otwarta procedura likwidacyjna lub zgłoszono jego upadłość. 

Agencja pracy tymczasowej może zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza pod 

każdą postacią, poza spółką partnerską. Oznacza to, że agencja może być jednoosobową działalnością 

gospodarczą, spółką cywilną, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z o.o. lub akcyjną. PKD, 

jakim posługuje się tego rodzaju podmiot to: 

1) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; 

2) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej. 

 

Autor: Rafał Kuźma  

 Radca prawny/doradca obywatelski/mediator 
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