Propozycja zmiany w art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy polega na doprecyzowaniu, że karze
grzywny przewidzianej w tym przepisie podlegać będzie nie potwierdzenie na piśmie
zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.
Według Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej propozycja
zmiany art. 29 §2 Kodeksu pracy, polegająca na wprowadzeniu obowiązku
potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika
do pracy jest słuszna. Koreluje to z innymi przepisami prawa pracy, które nakładają na
pracodawcę obowiązki w zakresie bhp, polegające na nie dopuszczaniu do pracy
pracowników, którzy nie odbyli odpowiedniego szkolenia wstępnego w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie posiadają orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Koreluje to także z kodeksowym
obowiązkiem zapoznania pracowników z regulaminem pracy przed dopuszczeniem go do
pracy. Na pracodawcę nałożono więc liczne obowiązki wobec pracownika, z których
zobowiązany jest się wywiązać jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nie ma
więc przeszkód, aby również był zobowiązany także przed dopuszczeniem pracownika do
pracy do potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę.
Niewątpliwie w toku prac legislacyjnych warto rozważyć także wprowadzenie do
Kodeksu pracy instytucji domniemania istnienia stosunku pracy na wzór regulacji
poczynionych przez parlamentarzystów w treści art. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium RP (Dz.U.2G12 poz. 769). Jeżeli taką regulacją można było
zabezpieczyć prawa pracownicze cudzoziemców, to jak się wydaje nic nie stoi na
przeszkodzie, aby taką, lub zbliżoną regulacją objąć ogól osób wykonujących pracę
najemną, w tym także obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiana terminu obowiązku pracodawcy potwierdzania na piśmie warunków umowy o pracę
pracownika wpłynęła by w pozytywny sposób na sytuację prawną pracowników poprzez
ułatwienie im dokumentowania warunków zatrudnienia oraz przyczyniła by się do
efektywniejszej kontroli legalności zatrudnienia realizowanej przez inspektorów pracy
Państwowej Inspekcji Pracy.
Wrocław, dnia 18 stycznia 2016 r.
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