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Wykaz skrótów

Akty prawne

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 191 z późn. zm.)

Karta Nauczyciela

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.)

k.p.

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.)

p.u.s.p.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
– Traktat z Lizbony zmieniający Traktat

TFUE

o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbo-
nie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 203, poz. 1569)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)

u.p.z.i.r.p.
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ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.
1111 z późn. zm.)

u.s.c.

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687
z późn. zm.)

ustawa o Policji

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwo-
wej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)

ustawa o PSP

ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z pracownika-

u.s.z.r.p.

mi stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844
z późn. zm.)

Czasopisma i publikatory

Dziennik UstawDz. U.

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europej-
skich/Unii Europejskiej

Dz. Urz. WE/UE

Orzecznictwo Sądu NajwyższegoOSN

Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Ad-
ministracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych

OSNAP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Admi-
nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
(od 1964 r. do 1994 r.)

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na (od 1995 r.)

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na, Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych

OSNCP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz-
nych (od 2003 r.)

OSNP
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Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar-
bitrażowych

OSPiKA

Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoOTK

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego;
zbiór urzędowy, Seria A

OTK-A

Urzędy i instytucje

Europejski Trybunał Sprawiedliwości/Trybu-
nał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

ETS/TSUE

Instytut Pracy i Spraw SocjalnychIPiSS

Międzynarodowa Organizacja PracyMOP

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

Organizacja Narodów ZjednoczonychONZ

Powiatowy Urząd PracyPUP

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUS
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Podziękowania

Niniejsza monografia jest uaktualnioną i zmodyfikowaną wersją
rozprawy doktorskiej obronionej w 2014 r. na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dziękuję przede wszystkim mojemu promotorowi, Panu dr.
hab. Leszkowi Mitrusowi, za poświęcony mi czas i cierpliwość oraz
moim recenzentom: dr. hab. Arkadiuszowi Sobczykowi i dr. hab. Łuka-
szowi Pisarczykowi za wnikliwe przeanalizowanie mojej pracy i płynące
z tego cenne uwagi.

Paulina Walorska
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Wprowadzenie

Celem przedmiotowej dysertacji jest ukazanie oddziaływania stażu
pracy na sytuację prawną pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem
uprawnień pracowniczych. Upływ czasu bezspornie ma znaczenie dla
sytuacji prawnej podmiotów stosunków prawnych, nie tylko w prawie
pracy. Jednakże w tej dziedzinie ma on szczególnie istotne znaczenie.
Jak zauważyła B. Wagner, czas jest zdarzeniem prawa pracy. Jego upływ
powoduje rozmaite skutki prawne w zakresie powstania stosunku pracy,
kształtowania i wykonywania praw i obowiązków składających się na
jego treść oraz ustania zatrudnienia1. Należy przy tym podkreślić, że
upływ czasu (i trwanie stosunku pracy) w różny sposób wpływa na
poszczególne uprawnienia pracownicze, a staż pracy jest instytucją
bardzo zróżnicowaną i niejednolitą. Będę starała się wykazać – poprzez
wszechstronną analizę kodeksu pracy i ustaw szczególnych oraz swo-
istych źródeł prawa pracy, a także poszczególnych aktów prawnych
prawa europejskiego i międzynarodowego – znaczenie stażu pracy dla
sytuacji prawnej pracowników.

Moim zamiarem jest zwrócenie uwagi na pojęcie stażu pracy, jego
rozumienie oraz rolę, jaką odgrywa we współczesnym prawie pracy.
Przeprowadzę wszechstronną analizę zarówno samego pojęcia stażu,
jak i jego znaczenia. Moje zainteresowanie przedmiotową tematyką
jest potęgowane przez fakt, iż w zasadzie nie ma żadnych współczesnych
opracowań książkowych dotyczących tego zagadnienia. Monografie,
które powstały w czasach poprzednio obowiązującego modelu politycz-
nego i gospodarczego, nie są obecnie w pełni aktualne, a zawarte w nich
konkluzje wymagają ponownego rozważenia. Najobszerniejsze opraco-
wania dotyczące tej tematyki to pozycje: Wysługa pracy W. Muszalskie-

1 B. Wagner, Konsekwencje upływu czasu w prawie stosunku pracy, Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne 2003, nr 2, s. 2.
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go, pochodząca z 1969 r. (Instytut Prawniczy) oraz Staż pracy L. Florka,
pochodząca z 1980 r. (Wydawnictwo Prawnicze).

Dla rzetelnego i należytego przedstawienia problematyki stażu
pracy w przedmiotowej monografii zastosuję w pierwszym rzędzie
metodę dogmatyczno-prawną, polegającą na analizie norm prawnych
oraz związanej z nimi siatki pojęciowej. Uwzględnię przy tym przepisy
zarówno obowiązujące aktualnie, jak i wcześniejsze, co spowoduje ko-
nieczność nawiązania do metody historycznej, pozwalającej na zbadanie
ewolucji uprawnień związanych ze stażem pracy. Takie ujęcie tematu
umożliwia również prześledzenie poglądów doktryny w odniesieniu
do analizowanej problematyki. Ponadto w systemowy sposób omówiony
zostanie stan prawny, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa Sądu
Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyj-
nych, a także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wyczerpująca analiza problematyki prawa pracy wymaga
uwzględnienia licznych źródeł prawa pracy. Analiza uprawnień powią-
zanych bezpośrednio ze stażem pracy nastąpi zarówno na tle przepisów
obecnego kodeksu pracy i ustaw szczegółowych, jak i opublikowanego
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pro-
jektu kodeksu pracy, a także przepisów zawartych w tzw. swoistych
źródłach prawa pracy. Na potrzeby pracy przeanalizowanych zostało
około siedemdziesiąt ustaw, dziesięć ponadzakładowych i zakładowych
układów zbiorowych pracy, a także ponad dwadzieścia rozporządzeń.
Liczba rozstrzygnięć sądowych uwzględnionych w niniejszym opraco-
waniu sięga prawie stu pięćdziesięciu.

Struktura niniejszej monografii jest następująca. W pierwszym
rozdziale, zatytułowanym Instytucja stażu w ustawodawstwie polskim,
zostanie przedstawione i zdefiniowane pojęcie stażu pracy. Jednocześnie
zestawię tę instytucję z innymi podobnymi instytucjami, które mają
w swojej nazwie słowo „staż”, i funkcjonują zarówno w języku prawni-
czym i prawnym, jak i potocznym. Wskażę, że staż może funkcjonować
jako metoda nabywania lub sprawdzania kwalifikacji zawodowych.
Zostaną w nim również scharakteryzowane poszczególne rodzaje stażu
oddziałującego na posiadane przez pracownika umiejętności oraz ob-
razujące ich zakres – staż aktywizujący osoby bezrobotne, staż adapta-
cyjny, staż podyplomowy oraz staż nauczycielski.

W tym rozdziale zwrócę również uwagę na różne rozumienie słowa
„staż”, zarówno na gruncie prawa pracy, jak i poza jego zakresem.
Wskażę na niekonsekwencję ustawodawcy w posługiwaniu się tym
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pojęciem na gruncie kodeku pracy. Rozważania zawarte w rozdziale
pierwszym zostaną zakończone przedstawieniem pojęcia tzw. stażu
ubezpieczeniowego i jego różnic w porównaniu ze stażem pracy. Prze-
prowadzona analiza uprawnia bowiem do stwierdzenia, że okres zatrud-
nienia ma również istotne znaczenie w kontekście świadczeń z zakresu
ubezpieczeń społecznych – wraz z wydłużaniem się okresu prowadzenia
aktywności zawodowej zwiększają się uprawnienia osób ubezpieczo-
nych, a to bezpośrednio przekłada się na wysokość późniejszych
świadczeń.

W rozdziale drugim, zatytułowanym Charakter prawny stażu pracy,
podejmę próbę scharakteryzowania tej instytucji przez odwołanie się
do źródeł uprawnień związanych ze stażem pracy. Podejmę również
próbę zdefiniowania tej instytucji, poddając analizie jej elementy skła-
dowe (upływ czasu i pozostawanie w stosunku pracy), którym zostaną
poświęcone dwa odrębne punkty. Zaprezentowane i opisane zostaną
poszczególne rodzaje stażu pracy – staż ogólny, staż zakładowy, staż
branżowy oraz staż pracy określonego rodzaju (stanowiskowy). Następ-
nie omówię pojęcie okresów zaliczalnych – inaczej okresów pozostawa-
nia poza stosunkiem pracy, które na mocy konkretnych przepisów
prawa są doliczane do okresu zatrudnienia. Okresy te podzielone zosta-
ną według następującego kryterium: premiujące uzyskanie wykształce-
nia, dotyczące wykonywania pracy na innej podstawie niż pracowniczy
stosunek pracy, związane z rozwiązaniem umowy o pracę oraz na
szczególne przypadki wliczania urlopu bezpłatnego. W dalszej kolejności
omówiona zostanie ewolucja rozumienia stażu pracy przez doktrynę
prawa pracy wraz z uwzględnieniem historycznego kontekstu proble-
matyki ciągłości pracy, która funkcjonowała w realiach gospodarki
centralnie sterowanej. Na gruncie ówczesnych uregulowań, dzięki tej
konstrukcji, pracownik, mimo czasowej przerwy między następującymi
po sobie stosunkami pracy, miał nie tracić przywilejów związanych
z czasem pozostawania w zatrudnieniu. Następnie, w związku z wątpli-
wościami dotyczącymi zasad liczenia stażu pracy, przedstawię własne
poglądy na te kwestie. W kontekście pojmowania stażu pracy wymienię
również te elementy stosunku pracy, które z punktu widzenia pracow-
niczego stażu pracy są dla niego obojętne. W rozdziale tym podejmę
również próbę zdefiniowania stażu pracy, uwzględniając przy tym
wcześniejszy dorobek doktryny.

W rozdziale trzecim, zatytułowanym Uprawnienia pracownicze
kształtowane przez staż pracy, skupię się na opisaniu przywilejów pra-

19

Wprowadzenie



cowniczych, które są uzależnione od stażu pracy. Będzie to najobszer-
niejszy rozdział. Uprawienia te zostaną scharakteryzowane w następu-
jącej kolejności: dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa, odprawa
pośmiertna, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika, urlop wypoczynkowy i wychowawczy.
W dalszej części rozważę, czy staż pracy może być przesłanką nabycia
ochrony przed wypowiedzeniem oraz jaki jest jego wpływ na długość
okresu wypowiedzenia. Rozdział zakończy analiza przepisów uznających
staż pracy za przesłankę wyboru danego pracownika do organów
przedstawicielskich załogi. Rozdział ten ukaże faktyczny wpływ stażu
pracy na sytuację prawną pracowników oraz potwierdzi przydatność
tej instytucji w warunkach gospodarki rynkowej.

Rozdział czwarty, zatytułowany Staż pracy jako kryterium różnico-
wania sytuacji pracowników, będzie odnosił się do kwestii związanych
z dyskryminacją w zatrudnieniu. Rozważę związek stażu pracy z zaka-
zem dyskryminacji w zatrudnieniu oraz opiszę korelacje zachodzące
pomiędzy tymi instytucjami. Zwrócę uwagę na dopuszczalność różni-
cowania sytuacji pracowników w oparciu o staż pracy. Omówię także
kwestie związane z wpływem stażu pracy na kolejne etapy zatrudnienia,
ze szczególnym uwzględnieniem powiązania stażu pracy z kwalifikacja-
mi pracowniczymi, awansem oraz zwolnieniem. W tym rozdziale
przeanalizowana zostanie również zasada last in, first out jako ewentu-
alne kryterium wyboru pracowników do zwolnienia oraz możliwość
jej zastosowania na gruncie polskiego prawa pracy.

Opracowanie zostanie zwieńczone rozdziałem piątym pod tytułem
Zakończenie: wnioski i postulaty de lege ferenda, w którym zamieszczone
zostanie całościowe podsumowanie przeprowadzonej analizy. Skupię
się w nim na funkcjach stażu pracy oraz przedstawię ich własną klasy-
fikację (w zawiązku z brakiem rozważań doktryny w tej materii).
W dalszej kolejności omówię prawidłowości związane z wpływem stażu
pracy na uprawnienia pracownicze. Rozstrzygnę, czy w oparciu
o przeprowadzone rozważania uzasadnione jest sformułowanie ogólnej
prawidłowości wzrostu uprawnień pracowniczych wraz ze stażem
pracy. Rozważę również, czy reguła owa może zostać uznana za zasadę
prawa pracy.

Zwrócę także uwagę na zmiany związane ze znaczeniem poszcze-
gólnych rodzajów stażu pracy na sytuację prawną pracowników.
W kontekście zróżnicowanych form wykonywania pracy poruszę pro-
blem umów cywilnoprawnych o świadczenie usług w odniesieniu do
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stażu pracy, zwracając szczególną uwagę na brak ich powiązania ze
stażem pracy. Przeanalizuję zmiany zaproponowane w ramach rekody-
fikacji prawa pracy w kontekście planowych uregulowań dotyczących
tzw. zatrudnienia niepracowniczego. Poruszę również kwestię braku
jakiejkolwiek regulacji mającej za przedmiot aktywność zawodową sa-
mozatrudnionych w przypadku późniejszego nawiązania stosunku
pracy, która obecnie traktowana jest przez ustawodawcę jako swoista
„czarna dziura” w życiorysie pracownika. Dostrzegając niedoskonałości
oraz mankamenty aktualnego stanu prawnego, na zakończenie przed-
stawię postulaty de lege ferenda wynikające z przeprowadzonych rozwa-
żań.
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Instytucja stażu w ustawodawstwie polskim

1. Zagadnienia wstępne

Upływ czasu ma znaczenie dla sytuacji prawnej podmiotów stosun-
ków prawnych, nie tylko w prawie pracy. W tej dziedzinie ma jednak
szczególnie istotne znaczenie. Jak już zasygnalizowano we Wprowadze-
niu, czas jest zdarzeniem prawa pracy. Jego upływ powoduje rozmaite
skutki prawne w zakresie powstania stosunku pracy, kształtowania
i wykonywania praw i obowiązków składających się na jego treść oraz
ustania zatrudnienia2.

Pojęcie „stażu” wykracza poza ramy prawa pracy. Może ono mieć
różne znaczenie, a także dotyczyć instytucji o różnym charakterze
prawnym, będących przedmiotem różnych gałęzi ustawodawstwa.
Konieczne jest zatem uporządkowanie terminologii występującej
w poszczególnych gałęziach prawa. Rozważania na temat występowania
stażu pracy należy rozpocząć od nazewnictwa, a w konsekwencji od
zdefiniowania terminu „staż”. Etymologia tego słowa wskazuje na jego
francuskie pochodzenie od słowa stage, które w języku polskim oznacza
szkolenie, z łacińskiego stagium – stanowisko. Już na wstępie okazuje
się, że jest to pojęcie wieloznaczne. W internetowym słowniku języka
polskiego PWN3 pod tym hasłem definiuje się „praktyczną naukę zawo-
du poprzez odbywanie praktyk w jakiejś instytucji przez absolwentów
szkół lub studiów, czasem stanowiącą próbny okres ich pracy lub czas
nauki”. Obok tej definicji funkcjonuje kolejna, która przez „staż” rozu-
mie czas, który upłynął od momentu rozpoczęcia pracy w jakiejś insty-
tucji, lub czas, który upłynął od chwili rozpoczęcia działalności w jakiejś

2 Ibidem.
3 Internetowy słownik języka polskiego PWN, http: // sjp. pwn. pl.
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dziedzinie. Wcześniejsze wydawnictwo PWN4 jako „staż pracy” okre-
ślało okres próbny przed objęciem samodzielnego stanowiska, również
praktykę. Dodatkowo jako staż mógł być uznany czas, w którym trwała
czyjaś praca lub zdobywanie doświadczenia w jakimś zakresie, także
okres pracy i okres działalności w danej dziedzinie. Cytowany Słownik
języka polskiego z 1995 r. wyróżnia kilka rodzajów stażu, przykładowo:
staż kandydacki, partyjny, związkowy oraz staż pracy. Podsumowując,
każde z przedstawionych źródeł najczęściej przez „staż” rozumie okres
odbywania praktyki. W tym kontekście nie sposób pominąć definicji
słowa „stażysta” – którym jest osoba odbywająca staż lub pozostająca
na stażu.

Z powyższego wynika, że „staż” to zarówno sformułowanie języka
prawniczego i prawnego, jak i potocznego. Podkreślić należy, że usta-
wodawca nie posługuje się konsekwentnie pojęciem „staż pracy”,
a stosowana przez niego terminologia jest bardzo zróżnicowana.
Z pojęciem „staż” można spotkać się także w odniesieniu do instytucji,
które nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy w ramach
stosunku pracy, ale mają znaczenie np. dla uzyskania kwalifikacji lub
sprawdzenia umiejętności danej osoby. Ponadto o stażu ubezpieczenio-
wym jest mowa w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W niniejszym rozdziale podejmę próbę uporządkowania stosowanej
terminologii oraz zwrócę uwagę na różne rozumienie słowa „staż”.

2. Staż jako metoda nabywania lub sprawdzania
kwalifikacji zawodowych

2.1. Staż aktywizujący osoby bezrobotne

Szerokie rozumienie stażu nie jest obce prawu pracy sensu largo,
obejmującemu swoim zakresem sytuację osób poszukujących zatrud-
nienia oraz nabywających kwalifikacje zawodowe. Staż jako instrument
aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów znany był już od

4 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1995, s. 307.
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1996 r.5, kiedy to został wprowadzony do ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W znaczeniu praktyki słowo „staż” jest używane na przykład przez
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta
określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zgodnie z art. 2 pkt 34
u.p.z.i.r.p. staż to „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności prak-
tycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu
pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”. Istotnym elemen-
tem powyższej definicji jest słowo „bezrobotny”, gdyż tylko osoby zare-
jestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne mają szansę skorzystać
z możliwości odbycia stażu organizowanego przez powiatowy urząd
pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia reguluje dwa rodzaju stażu,
które opisuję, używając nazw „absolwencki”, skierowany do bezrobot-
nych absolwentów oraz staż „umożliwiający powrót na rynek pracy”,
skierowany do pozostałych bezrobotnych, mający pomóc im w powrocie
na rynek pracy. Zgodnie z zapisami analizowanej ustawy staż umożli-
wiający powrót na rynek pracy dotyczy osób bezrobotnych długotrwale
lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiet, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Rozwijając poprzednią
tezę o ograniczeniu podmiotowym dotyczącym bezrobotnych stażystów,
muszą oni mieścić się w określonym przedziale wiekowym – w przy-
padku stażu absolwenckiego, nie mogą mieć więcej niż 25 lat (chyba
że ukończyli studia, wówczas limit przesunięty jest na 27 lat i 12 mie-
sięcy od daty na dyplomie) albo muszą mieć więcej niż 50 lat.

W rozumieniu kodeksu pracy pozostawanie na stażu nie jest formą
zatrudnienia, gdyż nie jest to instytucja znana tej ustawie. Stażysta,
mimo iż odbywanie stażu wykazuje wiele cech wspólnych ze stosunkiem
pracy, posiada zatem w dalszym ciągu status osoby bezrobotnej zareje-
strowanej w urzędzie pracy6. Podstawą odbywania stażu nie jest bowiem
umowa o pracę, lecz szczególnego rodzaju umowa zawarta pomiędzy
starostą a organizatorem stażu, która określa program odbywania stażu
(tzw. umowa stażowa). Warto podkreślić, że stażysta nie jest stroną tej
umowy, gdyż zawierana jest ona pomiędzy starostą a pracodawcą.

5 Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm., uchylona przez ustawę z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6 E. Staszewska (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –
praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011, s. 355.
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