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Pracownik może mieć dwa stanowiska (nawet różnego rodzaju) w ramach jednej umowy o pracę. W takim przypadku zazwyczaj wygodniej jest rozliczać taką pracę. Choć
z pewnością wówczas wszystkie te prace nie mogą przekraczać łącznie pełnego etatu.
Możemy też podpisać dwie oddzielne umowy z jednym pracownikiem na dwa różne rodzaje prac. Wówczas teoretycznie mogą one w sumie przekraczać pełny etat. Czasem
bywa to jednak ryzykowne. Sprawdź, które rozwiązania są bezpieczne i wygodne oraz
jak rozliczać pracę osoby zatrudnionej równolegle na dwóch stanowiskach.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
Czym charakteryzuje się praca na dwóch stanowiskach w ramach jednego etatu
 Czy jest potrzebne ścisłe rozgraniczanie stanowisk
 Czy dodanie zadań wymaga zmiany umowy
 Jak rozlicza się czas pracy w ramach jednego etatu na dwóch stanowiskach
 Czy wystarczy jeden rozkład, ewidencja i inne dokumenty
 Czym charakteryzuje się praca w ramach dwóch umów o pracę (dwóch etatów)
 Dlaczego przy czasowej zmianie bardziej opłaca się zawrzeć umowę terminową
 Czy mogą być różne systemy na obu stanowiskach
 Jakie uprawnienia przysługują na obu etatach
 Czy wystarczą jedne akta osobowe
 Jakie będą skutki pozostawania przez pracownika w dwóch stosunkach pracy z dwoma pracodawcami
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Możemy powierzać pracownikowi jedynie taki rodzaj pracy, który wynika z umowy o pracę
(wyjątkiem jest tu tylko powierzenie pracy innego rodzaju na okres do 3 miesięcy w roku
kalendarzowym). A zatem przykładowo: pracownikowi ochrony zasadniczo nie możemy nakazać wykonywania prac konserwatorskich, jeśli jego umowa o pracę wyraźnie nie przewiduje takiego rodzaju pracy.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby jeden pracownik wykonywał różne zadania, nawet
rodzajowo bardzo odległe od siebie – jeśli tylko ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wszystkich tych zadań. Takie różne funkcje (zadania, stanowiska) można zawrzeć
w ramach:
 jednej umowy o pracę (w ramach jednego etatu),
 dwóch oddzielnych umów o pracę zawartych między tymi samymi stronami (na dwa
oddzielne etaty).
Poniżej wskazujemy, jakie są prawa i obowiązki pracodawcy w przypadku każdej z tych opcji.

Możliwość pierwsza: dwa stanowiska w ramach
jednego etatu
Strony stosunku pracy mogą przewidzieć, że w ramach jednego etatu pracownik będzie
wykonywał kilka różnych rodzajowo prac. Może też mieć wymienione w umowie o pracę
dwa różne stanowiska, które zajmuje (np. dopuszczalny jest zapis umowny „pracownik jest
zatrudniony na stanowisku „serwisanta-kierowcy”).

Nie trzeba ściśle rozgraniczać stanowisk
Jeśli wyszczególnimy w ten sposób dwa stanowiska lub dwa rodzaje zadań, możemy wskazać w umowie, jaką część czasu pracy pracownik będzie wykonywał na jednym z nich,
a jaką na drugim. Takie rozgraniczanie nie jest jednak konieczne, a czasami może wręcz
utrudniać elastyczne przydzielanie zadań.
Przykład
Dwie funkcje bez określania wymiaru
Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku „magazyniera-ogrodnika”. Umowa nie określa
jednak, w jakim wymiarze czasu pracy lub w jakich godzinach ma on wykonywać każdą
z tych funkcji. Dzięki temu możemy swobodnie wydawać polecenia co do zajęcia się czynnościami ogrodniczymi czy pracą w magazynie. Nie ma wówczas żadnych przeszkód, aby
pracownik przez dłuższy czas (np. kilka tygodni) zajmował się wyłącznie jedną z tych funkcji – jeśli takie są potrzeby zakładu.
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Jeśli jednak bardzo nam zależy na ścisłym podziale zadań między oba stanowiska, można
go dokonać. W takim przypadku również możemy wyjątkowo (raczej z powodu szczególnych
potrzeb, sporadycznie) przesuwać pracownika z jednego na drugie stanowisko w godzinach
pracy na pierwszym z nich.
Przykład
Dwie funkcje z określeniem wymiaru
W umowie o pracę pracownika jest następujący zapis:
„Praca na stanowisku konserwator/pracownik ochrony wykonywana jest w ramach równoważnego systemu czasu pracy, z zastrzeżeniem:
 praca na stanowisku pracownik ochrony – 3 dni w tygodniu po 12 godzin,
 praca na stanowisku konserwator – 1 dzień w tygodniu 4 godziny,
zgodnie z harmonogramem czasu pracy sporządzanym przez kierownika oddziału na dany
okres rozliczeniowy”.
Zapis ten nie przeszkadza pracodawcy sporadycznie polecać pracownikowi drobniejszych prac konserwatorskich w godzinach, w których przypada praca na stanowisku
ochrony. Takie prace mieszczą się bowiem w ramach rodzaju pracy zapisanego w umowie o pracę. Nie stanowi to więc pracy nadliczbowej ani nie powoduje jakichkolwiek innych konsekwencji. Jednak gdyby miało zdarzać się regularnie, warto rozważyć zmianę
zapisu umownego.
Zdaniem Sądu Najwyższego:
Rodzaj pracy może być określony w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy – w ramach jego uprawnień kierowniczych – uszczegółowienie zakresu czynności pracownika.
Jeżeli rodzaj pracy i miejsce jej świadczenia zostały w umowie o pracę określone w sposób ogólny, to utrzymanie się w granicach wyznaczonych takim określeniem oznacza, że
nie mamy do czynienia ze zmianą warunków pracy, a jedynie z ich konkretyzacją, dokonywaną w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy, gdyż do istoty stosunku pracy należy jej świadczenie pod kierownictwem pracodawcy – pracy podporządkowanej.
Wyrok SN z 2 października 2008 r. I PK 73/08, LEX nr 509025.

Jeśli dodajemy nowe zadania, musimy zmienić umowę
Może być tak, że pierwotnie zatrudniliśmy pracownika na jednym stanowisku, a dopiero
po jakimś czasie chcemy mu dodać drugie. Wymaga to oczywiście zmiany umowy o pracę,
czyli porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.
Zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli pracodawca bez pisemnej zgody pracownika zwiększa
mu zakres zadań, nie dając mu jednocześnie podwyżki, może zostać zmuszony przez sąd
do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (wyrok z 11 lutego 2010 r., I PK 185/09).
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Rozliczamy wszystko w ramach jednego etatu
Czas pracy pracownika, który ma dwa stanowiska w ramach jednego etatu, rozliczamy
w ramach tego etatu. Oznacza to, że wykonywanie pracy przez więcej niż określony wymiar
czasu pracy na jednym stanowisku przy zachowaniu umówionego wymiaru czasu pracy na
drugim stanowisku – wskazuje na pracę w nadgodzinach. Godzin nadliczbowych nie wolno
zaś planować, stanowiłoby to naruszenie kodeksowych praw pracownika. Możemy je zlecać tylko we wcześniej nieprzewidzianych przypadkach, np. w razie wystąpienia awarii lub
szczególnych potrzeb pracodawcy. Poza tym, godziny nadliczbowe nie powinny występować
stale, regularnie.
Tak czy inaczej, w każdej sytuacji, gdy dojdzie do pracy w godzinach nadliczbowych trzeba je
zrekompensować – wynagrodzeniem wraz z dodatkiem albo odpowiednim czasem wolnym.
Jeśli więc np. dodamy pracownikowi nowe zadania bez zwiększenia czasu koniecznego na
ich wykonanie (a wydajność pracownika nie wzrosła), ryzykujemy, że pracownik może nas
pozwać o rekompensatę nadgodzin. Pracownik może wystąpić z pozwem o zapłatę wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nawet po kilku latach, np. w dniu
ustania zatrudnienia za 3 lata wstecz. Zdarza się bowiem, że pracownik przez dłuższy czas
pracuje w nadgodzinach bez protestu (i bez ich rekompensaty), a dopiero np. po otrzymaniu
wypowiedzenia umowy postanawia wystąpić do sądu o zaległe wynagrodzenie i dodatek.
Roszczenie o nie przedawnia się bowiem z upływem 3 lat po dacie wymagalności wynagrodzenia za nadgodziny. Jeśli pracownik wygra, może to nas drogo kosztować.
Przykład
Dołożyliśmy za dużo zadań – powstają nadgodziny
Pracownikowi wykonującemu w ramach jednego etatu pracę specjalisty do spraw obsługi klienta zmieniliśmy umowę i dodaliśmy zadania specjalisty ds. szkoleń wewnętrznych.
Przygotowując szkolenia, pracownik będzie musiał odtąd spędzić dużo (ok. 1/3) czasu na
spotkania z przedstawicielami firm szkoleniowych. Jest więc niemal pewne, że powstaną
nadgodziny.

Jeśli będziemy planować nadgodziny w rozkładzie czasu pracy, popełnimy wykroczenie,
a nadgodziny i tak będziemy musieli zrekompensować. Jeżeli nawet ich nie zaplanujemy,
ale i tak z natężenia nowych obowiązków będzie wynikała praca nadliczbowa, należy się
rekompensata. Pracownik może zażądać jej do 3 lat wstecz, a więc może wystąpić z roszczeniem np. dopiero wtedy, gdy otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę.
W razie ewentualnego sporu z pracownikiem na tle tego, czy praca nadliczbowa zaistniała,
czy nie, możemy bronić się, wykazując, że:
 przydzieliwszy pracownikowi nowe zadania, jednocześnie odebraliśmy mu część obowiązków na pierwotnym stanowisku (np. mniej klientów do obsłużenia), lub
 zwiększyła się wydajność pracy lub zaszły inne zmiany organizacyjne pozwalające pra-
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cownikowi na wykonanie większej liczby zadań w tym samym czasie (wszystko jedno,
czy była to zasługa pracownika, czy innych osób bądź okoliczności).

Jedna ewidencja, rozkład i inne dokumenty
Jeśli pracownik jest zatrudniony w ramach jednego etatu (części etatu) na dwóch stanowiskach, prowadzimy dla niego jedną kartę ewidencji czasu pracy. Nie musimy w niej odznaczać oddzielnie godzin pracy na jednym i drugim stanowisku, choć możemy to zrobić.
Oczywiście cała dokumentacja również obejmuje oba stanowiska wymienione w umowie.
Przykładowo: kierując pracownika na badania profilaktyczne, wpisujemy mu obie funkcje
(stanowiska) w jednym skierowaniu.
Jeśli zaś chodzi o planowanie czasu pracy, możemy ustalić jeden wspólny rozkład (harmonogram), wyznaczając zadania na obu stanowiskach. Nie ma przeszkód, aby wskazać
w rozkładzie jedynie godziny pracy, a np. bezpośredniemu przełożonemu pozostawić decyzję, w których godzinach w danym dniu zatrudnimy pracownika na pierwszym, a w których
na drugim stanowisku (chyba że wynika to z umowy o pracę).

Możliwość druga: dwie umowy o pracę,
czyli dwa oddzielne etaty
Główną korzyścią dla pracodawcy z zawarcia dwóch oddzielnych umów z jednym pracownikiem bywa fakt, że czas pracy rozlicza się w ramach każdej z umów oddzielnie. A zatem
umowy te mogą w sumie przekroczyć wymiar pełnego etatu, bez generowania pracy nadliczbowej (choć rozwiązanie to jest obarczone pewnym ryzykiem – o którym mowa poniżej).
Ważne jest natomiast, żeby czas pracy w ramach obydwu umów nie spowodował naruszenia okresu odpoczynku.
Przykład
Jeden pracodawca, dwie umowy
Przed kontrolą sanepidu pracodawca chce posprzątać magazyn i chłodnię. Obawia się, że
pracownicy magazynu nie zdążą na czas i chce, by pomogli im sprzedawcy. Nie może jednak
polecić tego pracownikom biurowym w ramach nadgodzin (gdyż jest to praca innego rodzaju).
Może natomiast podpisać z nimi dodatkowe umowy o pracę na czas określony na 1/2 etatu.

Tylko na prace innego rodzaju
Aby jednak móc zawrzeć 2 umowy o pracę z 1 pracodawcą, każda z tych umów musi dotyczyć pracy innego rodzaju. W razie zawarcia dwóch umów o pracę dotyczących pracy tego
samego rodzaju, przekraczających w sumie pełen etat, pracodawca może zostać posą-
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dzony o próbę obejścia przepisów o czasie pracy (por. wyrok SN z 13 marca 1997 r., I PKN
43/97, OSNAP 1997/24/494). Przepisy nie definiują, co znaczy „praca innego rodzaju”. Lepiej więc nie ryzykować zawierania umów przekraczających w sumie pełny etat, jeśli są
jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii.
Uwaga: inna nazwa stanowiska nie oznacza jeszcze, że jest to praca innego rodzaju.
Ramka
Zdaniem Sądu Najwyższego:
Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym
czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych.
Wyrok SN z 17 sierpnia 2006 r., sygn. akt III APa 24/06, OSA 2007/7/12.
Przykład
Inna nazwa stanowiska a rodzaj pracy
Pracownik jest zatrudniony w dziale reklamy na 1/2 etatu. W ramach swojej pracy sprzedaje klientom produkty danej firmy. Pracodawca zawarł z nim dodatkową umowę o pracę na
1 etat na stanowisko przedstawiciela handlowego. Jednak w ramach tej pracy pracownik
również sprzedaje produkty firmy. Pracodawca czas pracy w ramach każdej z zawartych
umów wylicza oddzielnie. Jest to obejście przepisów o czasie pracy, ponieważ mimo innej
nazwy stanowiska pracownik – na podstawie dwóch umów – wykonuje taką samą pracę.
Pracownik może wywalczyć nadgodziny.

Druga umowa – na stałe lub tylko przez jakiś czas
Zawarcie oddzielnej umowy na inny rodzaj prac może być szczególnie wygodne w przypadku gdy dodatkowe zajęcia mają być wykonywane tylko przez pewien określony czas, np. pół
roku. Wówczas możemy podpisać umowę na czas określony, która skończy się z upływem
czasu, na który została zawarta, i nie musimy nic z nią robić.
Jednakże musimy pamiętać, że w takim przypadku ograniczeniem są limity umów na czas
określony. A zatem możemy postąpić w ten sposób tylko trzykrotnie z jednym pracownikiem, a czas trwania zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie może przekroczyć w sumie 33 miesięcy. Inaczej będzie, gdy wystąpi jeden z czterech wyjątków przewidzianych w Kodeksie pracy, które zwalniają umowy z limitowania. Czyli gdyby równoległa
umowa terminowa była zawarta:
 w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
 w celu wykonywania prac dorywczych lub sezonowych,
 w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
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w przypadku potrzeb pracodawcy uzasadniających zawarcie długiej umowy terminowej
lub usprawiedliwiających zawieranie wielu takich umów (np. zatrudnienie do obsługi
projektu unijnego trwającego dłużej niż 33 miesiące).

Jeśli na każde ze stanowisk pracownik ma zawartą umowę, możemy dokonywać zmian dotyczących jednego ze stanowisk bez modyfikowania drugiej umowy. Nie ma więc przeszkód,
aby np. wypowiedzieć warunki pracy tylko jednej umowy, zmniejszając wynagrodzenie na
jednym stanowisku, a na drugim – nie.
Możemy czasowo (do 3 miesięcy w roku kalendarzowym) przenieść pracownika do innej
pracy, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym. W takim przypadku nie musimy
wcale zmieniać umowy o pracę, wystarczy nasza jednostronna decyzja. Jest to jednak powierzenie innej pracy zamiast, a nie obok dotychczasowej. Jeśli więc chcemy dodać pracownikowi obowiązków innego rodzaju, bez odbierania dotychczasowych – lepiej zawrzeć
nową umowę o pracę.

Na różnych stanowiskach mogą być różne systemy czasu pracy
W ramach każdej z dwóch umów może być inny system i rozkład czasu pracy, w zależności
od rodzaju wykonywanej pracy, np. system podstawowy w ramach jednej umowy, a system
równoważny w ramach drugiej (przy dwóch stanowiskach w ramach jednego etatu byłoby
to niemożliwe). Czas pracy z każdej umowy rozlicza się oddzielnie. Jednak – zdaniem wielu
inspektorów PIP – nie dotyczy to okresów odpoczynku.
Przykład
Okresy odpoczynku przy dwóch umowach
Pracownik działu kadr pracuje od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym. Natomiast w niektóre niedziele pracuje na podstawie drugiej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, w systemie równoważnym przy organizowaniu targów. Jakkolwiek prace
są różne rodzajowo, to prawidłowe wykonywanie pracy w ramach dwóch umów jest możliwe,
tylko jeżeli po zsumowaniu czasu pracy z obu umów pracownik ma zapewnione:
 w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku
 i przeciętnie w każdym tygodniu okresu rozliczeniowego 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku.

Na obu etatach odrębne uprawnienia
Przyjmuje się, że z każdego stosunku pracy, także tego nawiązanego z dotychczasowym
pracodawcą, pracownikowi przysługują odrębne uprawnienia ze stosunku pracy. A zatem:
Obowiązują wszelkie wymogi formalne dotyczące umów o pracę. Przykładowo: jeśli każda
z tych umów jest umową na część etatu, każda musi zawierać klauzulę stwierdzającą, po
przepracowaniu jakiego czasu pracownikowi należy się wynagrodzenie jak za nadgodziny.
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Urlop wypoczynkowy ustalamy zgodnie z wymiarem etatu z każdej umowy i odrębnie
udzielamy. Dotyczy to także urlopu na żądanie (patrz: przykład).
W przypadku kilku stosunków pracy, do stażu urlopowego wliczamy także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego
lub kolejnego stosunku pracy. W przypadku podjęcia równoległego zatrudnienia u tego samego pracodawcy wliczamy więc tę część okresu zatrudnienia pracownika, która przypada
przed okresem nawiązania dodatkowej umowy (czyli tylko „wystającą” część zatrudnienia).
Natomiast w przypadku stażu do nabycia np. nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego przyjmuje się (przy braku innych regulacji), że wlicza się tylko poprzednie, zakończone
okresy zatrudnienia.
Z każdego stosunku pracy pracownik będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich, np. z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, dni wolnych „na dziecko” (choć docierają sygnały,
że ZUS stwarza problemy z wypłatą zasiłku macierzyńskiego za późniejszy urlop ojcowski,
jeśli przy każdej z umów pracownik wykorzystał go w innym terminie, bezpieczniej jest więc
korzystać w tym samym terminie w obu stosunkach pracy).
Każdą z umów rozwiązuje się oddzielnie. Jeśli ją wypowiadamy, to według zasad właściwych dla tej umowy (np. umowę na czas nieokreślony z podaniem przyczyny, umowę
terminową – bez obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia). Jeśli jednym pismem
wypowiadamy obie umowy, wypowiedzenie każdej z nich musi być w tym piśmie wyraźnie
rozgraniczone.
W związku z ustaniem każdego stosunku pracy będzie przysługiwało pracownikowi świadectwo pracy, a w razie spełnienia określonych wymagań ustawowych – odprawa (oczywiście przy obliczaniu odprawy z danego etatu bierzemy pod uwagę tylko składniki wynagrodzenia z tego etatu).
Odprawa emerytalna czy rentowa przysługuje z obu stosunków pracy – ale tylko jeśli będą
rozwiązane równolegle.
Świadczenia z funduszu socjalnego przyznaje się oddzielnie, z tym że można przy tym brać
pod uwagę dochody z równoległego stosunku pracy.
Przykład
Urlop przy dwóch umowach
Pracownik ze stażem urlopowym poniżej 10 lat, zatrudniony na podstawie 2 umów o pracę
z tym samym pracodawcą (na 1/2 etatu i na cały etat) ma prawo do urlopu w wymiarze:
 20 dni (160 godzin) – w ramach umowy na cały etat,
 10 dni (80 godzin) – z umowy na 1/2 etatu.
Pracuje od poniedziałku do piątku: w ramach pierwszej umowy po 8 godzin, w ramach
drugiej – po 4 godziny. Jeśli skorzysta z urlopu na cały poniedziałek, do wykorzystania
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pozostaną mu jeszcze 152 godziny urlopu (160 – 8) z pierwszej umowy i 76 godzin urlopu
(80 – 4) z drugiej umowy. Jeśli urlop ten weźmie w trybie na żądanie, zostaną mu jeszcze
po 3 dni (4 – 1) urlopu na żądanie z każdej z umów.
Równie dobrze może jednak np. wziąć urlop tylko w ramach pierwszej umowy. Wówczas
odejmie mu się tylko 8 godzin urlopu (160 – 8 = 152). Z drugiej nadal będzie miał do wykorzystania 80 godzin i 4 dni urlopu na żądanie.

Jedne akta wystarczą
Większość specjalistów uważa, że nie trzeba zakładać odrębnych akt osobowych, gdy z tym
samym pracownikiem zawiera się dodatkową umowę o pracę. Obie umowy należy przechowywać w części B akt osobowych, a np. orzeczenia z badań wstępnych na obu stanowiskach
– w części A, niezależnie od daty zawarcia obu umów.
Zalety każdego z rozwiązań w porównaniu z drugim
2 rodzaje pracy, 1 etat

2 rodzaje prac, 2 etaty

Oba rodzaje prac mogą być dowolne – zarówno podobne, jak i różne
Mniej papierkowej roboty, jest jedna umowa i wszelkie uprawnienia przyznaje się
łącznie, nie ma oddzielnego liczenia wynagrodzeń, zasiłków itd.

Dwie umowy mogą w sumie przekroczyć
wymiar pełnego etatu bez powstania nadgodzin (ale trzeba zachować okresy odpoczynku)
W razie zmian co do jednego rodzaju pracy
nie trzeba zmieniać drugiej umowy o pracę

2 pracodawców – kłopot pracownika
Może też się zdarzyć, że pracownik będzie pozostawał w stosunku pracy z dwoma różnymi pracodawcami. Nie możemy mu całkowicie zabronić wszelkiego innego zatrudnienia
(np. w umowie o pracę czy w umowie o zakazie konkurencji). Obowiązuje bowiem zasada
swobody umów (zakaz konkurencji może co najwyżej ograniczać równoległe zatrudnienie
w niektórych zakładach lub branżach). Ograniczenia w swobodzie podejmowania dodatkowego zatrudnienia (szersze niż wynikające z zakazu konkurencji) mogą też wynikać z przepisów szczególnych – dla niektórych grup zawodowych.
Natomiast w przypadku równoległego zatrudnienia i wykonywania pracy u innego pracodawcy nie musimy przejmować się faktem, że np. łączny wymiar czasu pracy obu umów
(z nami i z innym pracodawcą) przekracza pełen etat. Nawet gdyby obie te umowy zakładały
pracę identycznego rodzaju, nadgodziny nie powstaną, gdyż praca w jednym zakładzie nie
ma wpływu na pracę w innym.
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Taka sytuacja może jednak powodować pewne komplikacje po stronie pracownika. Na
przykład jeśli polecimy mu nadgodziny albo delegację w takim czasie, w którym pracownik
miał wykonywać swoje obowiązki u drugiego pracodawcy. Praca w innej firmie nie stanowi
usprawiedliwienia niewykonania polecenia przełożonego. Pracownik musi więc mieć świadomość, że w takich przypadkach może ponieść konsekwencje przewidziane w Kodeksie
pracy, łącznie z rozwiązaniem umowy.
Podstawa prawna:
art. 22 § 1, art. 29 § 1 pkt 1, § 4, art. 42 § 2 i § 3, art. 94 pkt 2, art. 151 § 5, art. 1541, art.
188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917
ze zm.).
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