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1. Co to jest dodatkowy urlop i komu przysługuje ? 

 

Odpowiedź: Każda osoba niepełnosprawna, która legitymuje się orzeczeniem  

o zakwalifikowaniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze 10 dni roboczych, pod warunkiem, że przepracuje rok od dnia 

zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo do kolejnego 

dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba niepełnosprawna nabywa z dniem 

1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, o ile jest nadal zatrudniona. 

Nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego w 

wymiarze 10 dni  - na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy osoba 

niepełnosprawna jest uprawniona, na podstawie odrębnych przepisów, do 

urlopu dodatkowego w wymiarze niższym niż 10 dni roboczych – zamiast tego 

urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 

10 dni. Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy osoba niepełnosprawna, 

zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nabywa 

w całości (czyli w wymiarze 10 dni roboczych)- nawet jeżeli uzyska do niego 

prawo np. dopiero w grudniu danego roku. Wynika to z brzmienia art. 19 ust. 1. 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

2. Czy osoba niepełnosprawna, która w wydanym orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawności  ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może 

być zatrudniona u pracodawcy nie posiadającego statusu zakładu pracy 

chronionej? 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 31 

marca 2010 r., zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności osoby z naruszoną sprawnością organizmu – niezdolnej do 

pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej – nie 

wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego 

warunków pracy chronionej, w przypadku przystosowania stanowiska pracy do 

potrzeb takiej osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia w formie 

telepracy. 

Kontrolę w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.  
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Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, może być zatrudniona u pracodawcy 

nieposiadającego statusu zakładu pracy chronionej. 

 

3.  Komu przysługuje prawo do renty? 

Odpowiedź: Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje 

ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 

-  jest niezdolny do pracy, 

- ma wymagany – odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do 

pracy – okres 

składkowy i nieskładkowy, 

- niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych1 okresach 

składkowych lub 

nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych 

okresów. Jeżeli osoba ma orzeczoną  całkowitą niezdolność do pracy warunek 

powstania niezdolności do pracy w wymaganym okresie uważa się za spełniony, 

bez względu na datę powstania niezdolności do pracy – jeżeli ubezpieczony 

udowodnił posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co 

najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny. 

 

4. Ile można dorobić do emerytury i  renty? 

Odpowiedź: Emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego 

oraz renciści, którzy podjęli działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego (między innymi umowa o pracę, agencyjna lub o dzieło), nie mogą  

dorabiać bez ograniczeń, jeśli chcą pobierać świadczenie w pełnej wysokości.  

Jeśli chodzi o te osoby  prawo do emerytury i renty oraz jego wysokość zależy od 

uzyskiwanych przychodów, a dokładnie jeśli wynoszą: 

-  do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłacane jest całe 

świadczenie, 

- od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 

świadczenie zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę 

maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń, 

-  powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się 

wypłatę świadczenia. 

Progi zarobkowe zależą  od wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, które podaje prezes GUS raz na kwartał - limity zmieniają się 

więc od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku. 
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5. Co to jest rękojmia ? 

Odpowiedź: Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania 

reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji).  Jest to tryb dochodzenia 

odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną 

(niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jeżeli 

konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem 

odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy 

skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie 

fiskalnym, który kupujący powinien – co do zasady – otrzymać wraz z towarem. 

 

Rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. 

Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie 

wynika to wprost z przepisów. Rękojmią są objęte wszystkie towary 

konsumpcyjne min. auto, krzesło warzywo itp. Podstawa prawna: art. 558 § 1 

Kodeksu cywilnego. 

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada 

zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania (wyjątek dotyczy 

nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat). 

 

Terminu tego nie można skrócić, z wyjątkiem towarów używanych, przy których 

sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do 

roku. O skróceniu terminu konsument powinien zostać poinformowany przed 

zawarciem umowy. 

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że 

stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Taka 

sytuacja ułatwia złożenie reklamacji, gdyż to przedsiębiorca musi udowodnić, że 

wada powstała z winy konsumenta. 

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. 

miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru 

istniała w momencie zakupu – np. jest wynikiem zastosowania materiałów 

niskiej jakości, nieprawidłowej produkcji czy też niepoprawnej instrukcji obsługi 

lub konserwacji. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z 

pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców. 

 

6. Jakie dofinasowanie przysługuje do wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego? 

Odpowiedź: Od 1 kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia 

pracownika niepełnosprawnego (bez względu na status pracodawcy) wynosi: 
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     1800 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

    1125 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

    450 zł – w odniesieniu do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Kwoty, o których mowa wyżej, są zwiększane o 600 zł w przypadku osób 

niepełnosprawnych u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie 

umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w 

stopniu znacznym i umiarkowanym (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o 

rehabilitacji. Zgodnie z art. 26a ust. 6 ww. ustawy Fundusz wypłaca miesięczne 

dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 

pracownika.   

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego 

pracodawcy w wymiarze czasu pracy:  

- nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy - miesięczne 

dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona 

zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby,  

- przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie 

przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego 

dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru 

czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który 

wcześniej zatrudnił tę osobę (art. 26b ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji). Kwota 

miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i 

terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku 

pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o 

postępowaniu 

 w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej "pracodawcą 

wykonującym działalność gospodarczą", 75% tych kosztów. Przez koszty płacy 

należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę 

obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 

naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

7. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? 

Odpowiedź: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po 

wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, 
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a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje 

przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 

miesięcy. 

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym 

ubezpieczeniem chorobowym:  

- pracownikom,  

- osobom wykonującym pracę nakładczą,  

- członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,  

- osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,  

- osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia 

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym 

osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej 

przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 

45, poz. 235 ze zm.), 

- osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi 

współpracującym, 

- duchownym,  

-  osobom odbywającym służbę zastępczą.  

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub 

renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 

przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia 

albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Świadczenie wypłacane jest w 

wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru 

zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli 

niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z 

ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z 

ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w 

pozostałych przypadkach 75%. 

8. Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? 
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Odpowiedź: Warunki, których spełnienie uzasadnia przyznanie świadczenia 

przedemerytalnego, można sklasyfikować w dwóch grupach.  

Pierwsza z nich - to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się  

o świadczenie przedemerytalne. 

Druga - to warunki szczególne, zindywidualizowane, uzależnione od stażu pracy, 

wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy itd.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie 

przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki 

wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli: 

1. przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych, 

2. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna, 

3. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w 

rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych, 

4. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy 

dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, 

5. złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w 

okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie 

w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona 

w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z 

tych prac ustało po upływie 180-dniowego okresu pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych.  

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez 

osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w 

oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

Od 1 marca 2015 r., świadczenie emerytalne wynosi 1027,39 zł.  

 

9. Kiedy renta socjalna podlega zawieszeniu? 

Odpowiedź: Renta socjalna podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba 

uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prawo do renty 

socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód. 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu  

z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 



       
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także przychody osiągane z tytułu 

wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych  

i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia, oraz honoraria z tytułu działalności 

artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie 

odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, jednak podlegają one 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na zawieszenie 

prawa do renty socjalnej wpływa także inny przychód zaliczony do źródeł 

przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z 

tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o 

podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu również w przypadku osiągania 

przychodów za granicą.  

 

10. Ile godzin dziennie może pracować  osoba niepełnosprawna z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności?  

 

Odpowiedź: Czas pracy osoby niepełnosprawnej (bez względu na stopień jej 

niepełnosprawności) nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować jedynie do 7 godzin 

na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w 

godzinach nadliczbowych. Ustalony zgodnie z powyższymi zasadami wymiar 

czasu pracy obowiązuje od dnia następującego po dniu przedstawienia 

pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. 

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności nie powoduje obniżenia przysługującego 

wynagrodzenia. Osobie, która otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej 

stawce i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. 

Natomiast pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia jest określona w 

stawce godzinowej, przechodzącemu na skrócony wymiar czasu pracy 

– należy stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio podwyższyć (w 

stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar jego czasu pracy do czasu 

skróconego). 
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Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie 

stosuje się: 

- do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby 

zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, 

w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 

 

11. Komu przysługuje nowa emerytura? 

Odpowiedź:  Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, którzy 

urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i osiągnęli powszechny wiek emerytalny ( art. 

24 ust.1 ustawy emerytalnej  tj. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jednolity Dz.U.2015.748.  

Od 1 stycznia 2013 r. wiek uprawniający do emerytury jest stopniowo 

podwyższany o jeden miesiąc w odniesieniu do ubezpieczonych urodzonych w 

tym samym kwartale. Podwyższenie wieku emerytalnego nie obejmuje kobiet 

urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1953 r. (przykładowo: 

podwyższony wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w I kwartale 1953 r. 

wynosi 60 lat i 1 miesiąc). 

Docelowo wiek emerytalny – bez względu na płeć – będzie wynosił 67 lat. Prawo 

do nowej emerytury zależy więc wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. 

Natomiast okres pozostawania w ubezpieczeniu, a wiec zarówno długość tego 

okresu (rok czy 20 lat), jak i tytuł ubezpieczenia (zatrudnienie czy prowadzenie 

pozarolniczej działalności nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do tej 

emerytury. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu 

ubezpieczenia. 

 

12. Jaki jest tryb postępowania o przyznanie nowej emerytury? 

Odpowiedź:  Ustalenie prawa do nowej emerytury następuje na wniosek 

ubezpieczonego lub jego pełnomocnika złożony bezpośrednio w organie 

rentowym na piśmie, zgłoszony ustnie do protokołu, korzystając z usług 

pocztowych lub kurierskich, a w przypadku osób zamieszkałych za granicą – za 

pośrednictwem urzędu konsularnego lub innej placówki dyplomatycznej. 

Niezależnie od miejsca zamieszkania wniosek zawsze można złożyć za pomocą 

internetowej Platformy Usług Elektronicznych na pue.zus.pl w formie 

elektronicznej. 

 

13. Od kiedy następuje wypłata nowej emerytury?  

Odpowiedź:  Nową emeryturę wypłaca się, począwszy od dnia powstania  prawa 

do tego świadczenia  (tj. od momentu spełnienia warunków do jej przyznania), 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Emeryturę 
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wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym  w decyzji organu 

rentowego jako termin płatności świadczenia. Emerytura może być przekazana 

osobie uprawnionej za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność 

w zakresie doręczania świadczeń (np. poczty), albo – na wniosek tej osoby - na jej 

rachunek  w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. 

 

14. Czy można odwoływać się od decyzji w sprawie nowej emerytury? 

Odpowiedź:  Od decyzji  organu rentowego w sprawie nowej emerytury można 

się odwołać się do sądu okręgowego  - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w 

terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.  Odwołanie wnosi się na piśmie do 

oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję, albo ustnie do protokołu 

sporządzonego przez ten oddział. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat. 

 

15. Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?  

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 33. Kodeksu Pracy  przy zawieraniu umowy o pracę na 
czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność 
wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 
Natomiast przy umowie o pracę na okres próbny okresy wypowiedzenia wynoszą: 

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony okres wypowiedzenia jest 
uzależniony od okresu zatrudnienia danego pracodawcy i wynosi: 

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

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

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

16.  Co to jest zachowek? 

Odpowiedź:  Zgodnie z Art. 991. § 1 Kodeksu Cywilnego zstępnym, małżonkowi 

oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, 

jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony 

jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał 

przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego 

udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź 
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w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do 

spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie 

o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego 

uzupełnienia. Należy pamiętać, że spadkodawca korzysta z pełnej swobody 

dysponowania swym majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci. 

Swoboda ta może niejednokrotnie prowadzić do pokrzywdzenia najbliższych mu 

osób. Instytucja zachowku, uregulowana w art. 991-1011 , przewiduje ustawową 

ochronę interesów majątkowych najbliższych spadkodawcy osób przed 

krzywdzącym je rozporządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci. 

17.  Czy można odrzucić spadek?   

Odpowiedź: Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego spadkobierca może bądź 

przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź 

przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem 

inwentarza), bądź też spadek odrzucić. . Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu 

spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca 

dowiedział się o tytule swego powołania.  Brak oświadczenia spadkobiercy  

w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże 

gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo 

osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo 

osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny  

z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku biegnie od 

dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Oznacza to, 

że dla każdego spadkobiercy moment ten może przypaść w innej chwili. 

Spadkobierca nie musi uświadamiać sobie tego, że termin z art. 1015 § 1 zaczął biec. 

Wystarczy, aby powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających powołanie 

do spadku po danym spadkodawcy.  Termin przewidziany w art. 1015 § 1 jest 

zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu 

spadku zostało złożone przed sądem lub przed notariuszem (art. 1018 § 3). Należy 

przyjąć, że do zachowania terminu wystarczy, że pisemne oświadczenie o przyjęciu 

lub odrzuceniu spadku, podpisane przez spadkobiercę i zawierające niezbędne 

dane, wpłynie do sądu, choćby niewłaściwego, w terminie sześciomiesięcznym.  

 

 

 


