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prawoprawo l Praca

gać w jego obecności – wyja-
śnia Kunicka. 
Bezpieczeństwo jest jed-
nak iluzoryczne: przepisy 
nie precyzują, kiedy szef ma 
nas uprzedzić o kontroli. Jeśli 
stanie w drzwiach i powie: 
„Pani Aniu, za chwilę zosta-
nie przeprowadzona kontro-
la, proszę się przygotować”, 
nie możemy zaprotestować.  
A jeśli pracodawca podczas 
kontroli stwierdzi, że pracow-
nik ze służbowej skrzynki 
wysyła e-maile prywatne? 
– Wtedy nie ma prawa zaj-
rzeć do prywatnej wiado-
mości. Zakres kontroli może 
objąć wyłącznie korespon-
dencję służbową! Gdyby prze-
czytał prywatną wiadomość, 
doszłoby do naruszenia dobra 
osobistego w postaci tajemni-
cy korespondencji pracowni-
ka oraz adresata jego wiado-
mości. To byłoby pogwałcenie 
praw dwóch osób naraz.
Pracodawca ma jednak prawo 
zaprotestować przeciwko użyt-

l Kontrola e-maili  
– legalna czy nie?
– To zależy, których e-maili. 
Jeśli osoba zatrudniona w tra- 
kcie pracy korzysta ze służbo-
wego komputera, by spraw-
dzić prywatną korespondencję 
e-mailową, szef nie ma pra-
wa kontrolowania zawartości  
tej korespondencji – mówi 
Monika Kunicka. 
Inaczej wygląda sytuacja, gdy 
e-maile wysyłane są za pomo-
cą skrzynki służbowej. Zarów-
no komputer udostępniany 
pracownikom, jak i służbowa 
skrzynka e-mailowa są wła-
snością firmy i narzędziami 
pracy pracownika. Szef ma 
więc prawo sprawdzić, jak 
pracuje jego podwładny, jakie 
wysyła z tej skrzynki treści i 
jakie odbiera. Ale taka kontro-
la nie może nas zaskoczyć. 
– Pracownik musi zostać 
wcześniej uprzedzony o jej 
terminie, zakresie oraz celu, 
a sama kontrola musi przebie-

Przełożony ma prawo wydawać ci 
polecenia, ale nie do każdego z nich 
musisz się bezwzględnie stosować. 
Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz  
powiedzieć szefowi  „nie”. 
teKst: AgAtA DomAńsKA

kowaniu służbowej skrzynki  
do prywatnych celów. Może 
nam w sposób wyraźny takie-
go postępowania zabronić. 

l służbowe telefony 
wieczorami
Nie musisz ich odbierać. Masz 
obowiązek być dostępna pod 
służbowym numerem tele-
fonu, ale wyłącznie w godzi-
nach swojej pracy. 
– Urlopy, wieczory oraz week-
endy nie są czasem świad- 
czenia obowiązku pracy. Pra-
codawca nie może żądać ani 
tego, byśmy miały przy sobie 

służbowy telefon poza godzi-
nami pracy, ani tego byśmy 
odbierały prywatny – mówi 
Monika Kunicka. 
Szef może nas o to jedynie 
poprosić, a od naszej dobrej 
woli zależy, czy zgodzimy się 
być pod telefonem, czy nie. 
– Za nieodebranie telefonu  
w czasie wolnym pracodaw-
ca nie ma prawa wyciągać 
żadnych konsekwencji. Jeśli 
jednak w weekend odbierze-
my telefon, a rozmowa będzie 
długa lub wynikną z niej cza-
sochłonne poczynania, mamy 
prawo ten czas uznać za czas 
pracy i domagać się, by te 

Pytanie do eksPerta

JAKie pytAniA nie mogĄ być zADAne  
poDczAs rozmowy KwAlifiKAcyJneJ?
Przyszły pracodawca w czasie rozmowy kwalifika- 
cyjnej nie powinien pytać nas o nic, co jest w jaki- 
kolwiek sposób związane z naszym życiem prywat- 
nym. Nie wolno mu więc zadawać pytań o orienta- 
cję seksualną, poglądy polityczne, wyznanie reli- 
gijne. Nie powinien także pytać o nasze osobiste  
plany na przyszłość, np. o to, czy mamy zamiar zało- 
żyć rodzinę lub czy ją już aktualnie posiadamy, czy za- 
mierzamy mieć dzieci, czym zajmuje się nasz part- 
ner.  W rzeczywistości jednak szefowie bardzo często  
pytają o takie sprawy, zwłaszcza w przypadku gdy  
stanowisko, na które aplikujemy, związane jest np. 
z koniecznością częstych wyjazdów albo innymi  
obowiązkami, które mogą kolidować z naszym ży- 
ciem osobistym. W takim wypadku przyszły szef  
powinien najpierw zapytać o to, czy wolno mu za- 
dać prywatne pytanie – a my możemy się na to  
zgodzić, ale mamy też pełne prawo grzecznie  
odmówić podania takich szczegółów.

 Marta Wiechowska  
  właścicielka firmy rekrutacyjnej   

  www.mediasearch.pl  

godziny zostały nam zwró-
cone, a czas wolny za nie-
przyznany w innym terminie  

– podsumowuje Kunicka. 
Od tej reguły są jednak 

wyjątki. Obowiązek 
odebrania służbowego 
telefonu poza godzi-
nami pracy mamy 
na przykład wtedy, 
gdy szef wyznaczył 
nam tzw. dyżur tele-
foniczny (według 

artykułu 151. kodek-
su pracy, pracodawca 

może nas zobowiązać  
do pozostawania w goto-

wości do świadczenia pra-
cy w formie dyżuru i może 
to być dyżur telefoniczny.  
To się zdarza np. w przy-
padku informatyków, którzy  
w każdej chwili mogą zostać 
wezwani, aby coś naprawić. Są 
też stanowiska pracy, których 
istotą jest obowiązek czuwania  
przy telefonie. Powinno to 
byc wyraźnie zaznaczone  
w umowie o pracę. 

l przełożony może 
przerwac twój urlop 
Jeśli szef zażada byś przerwa-
ła urlop i wróciła do pracy, 
musisz się do tego zastosować. 
Przełożony ma jednak pra- 
wo to zrobić tylko w konkret-
nych sytuacjach. 
 – Artykuł 167. kodeksu pra-
cy mówi, że odwołanie pra-
cownika z urlopu jest dopusz-
czalne tylko wtedy, gdy jego 
obecność w zakładzie pra-
cy wymagana jest okoliczno-
ściami nieprzewidzianymi  
w chwili rozpoczynania urlo-
pu i obecność danego pracow-
nika jest niezbędna do zacho-
wania toku pracy – wyjasnia 
Monika Kunicka. 
Oznacza to, że szef nie może 
nas odwołać z urlopu z bła-
hego powodu. Musi to być 
okoliczność, której nie dało 
się przewidzieć w chwili 
naszego wyjazdu – np. kon-
trola z urzędu skarbowego,  

w przypadku, gdy jesteś jedy-
ną osobą, która ma informa-
cje o pewnych dokumentach. 
Jednak choć musisz wtedy 
wrócić do pracy, nie musisz 
tego robić na własny koszt. 
– Szef zobowiązany jest wska-
zać nam rozsądny termin sta-
wienia się w firmie, musi też-
pokryć koszta, bezpośred-
nio związane z odwołaniem  
z urlopu – podkreśla Kunicka. 
Pracodawca zapłaci więc 
nie tylko za powrotny bilet  
na pociąg czy samolot, ale 
również zwróci koszty, jakie 
ponieśliśmy, opłacając wczasy 
czy wycieczkę.

l Kiedy nadgodziny  
są obowiązkowe? 
Artykuł 151. kodeksu pra-
cy stanowi, że w konkret-
nych okolicznościach szef ma 

prawo żądać od nas pracy  
w godzinach nadliczbowych. 
– Wyłącznie w sytuacji, gdy 
zachodzi konieczność pro-
wadzenia akcji ratowniczej  
w celu ochrony życia lub zdro-
wia ludzkiego; wymaga tego 
ochrona mienia, środowis- 
ka i usunięcie awarii lub  
w wypadku szczególnych 
potrzeb pracodawcy – wyja-
śnia Monika Kunicka. 
Niestety, „szczególne potrze-
by pracodawcy” nie są nigdzie 
zdefiniowane i szef może je 
interpretować dowolnie. Nie 
możemy więc odmówić pozo-
stania po godzinach – chyba 
że będzie to sprzeczne z pra-
wem. Tak jest np. w przypad-
ku kobiety ciężarnej, której 
wolno bez przerw pracować  
sześć godzin, albo pielęgniarki  
po dyżurze nocnym, która już 
przepracowała 12 godzin. 

podpisując umowę o pracę, zgadzamy się  
na określoną podległość służbową. Szef wyz- 
nacza nam zadania, a my mamy obowiązek 
je realizować. Są jednak rzeczy, których 

przełożony nie może od nas zażądać. O wyjaśnie-
nie wątpliwości związanych z takimi spornymi 
sytuacjami poprosiliśmy prawnika, Monikę Kunic-
ką, adwokata i właścicielkę kancelarii adwokackiej  
w Warszawie (www.kunicka.pl).

Teoretycznie treści,  
znajdujące się na pry- 
watnych stronach pra- 
cowników nie powin- 
ny być wykorzystywa- 
ne przez przełożonych.  
W praktyce jednak fir- 
my bardzo często zbie- 
rają informacje o oso- 
bach zatrudnionych 
w sieci. Dlatego lepiej 
być przezornym i z du- 
żą ostrożnością publi- 
kować informacje  
na swój temat w inter-
necie (np. na Facebo-
oku czy Naszej Klasie).

Uważaj na to,  
co publikujesz 
na facebooku!

Co wolno
szefowi?
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