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UMOWY Z PRACOWNIKAMI
– JAK SFORMUŁOWAĆ UMOWĘ
O PRACĘ Z KIEROWCĄ
Kierowcy to szczególna grupa pracowników – podlegają
odrębnym przepisom związanym z czasem pracy, a także
regulacjom zawartym w ustawie o transporcie drogowym.
Warto więc zawierać z nimi szczególne umowy o pracę.
Co w nich zapisać, żeby Twoja firma miała z pracy kierowców jak najwięcej korzyści, a z drugiej strony – uniknęła
poważnych problemów?
Jakie elementy musi zawierać umowa ......................
Jak sformułować nazwę stanowiska pracy,
czyli rodzaj pracy .........................................................
Czy kierowca musi mieć umowę jako kierowca ......
Miejsce wykonywania pracy ......................................
Jak zapisać wynagrodzenie .........................................
Jak zawrzeć w umowie wymiar czasu pracy ............
Kiedy stosować termin rozpoczęcia pracy ...............
Zapisy dotyczące organizacji pracy ...........................
Zakres obowiązków a umowa o pracę ......................
Informacja o podstawowych warunkach
zatrudnienia .................................................................
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Agata Lankamer-Prasołek, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie
Kadrowe – Lankamer – Prasołek” sp. j.
Łukasz Prasołek, asystent sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, specjalista
z zakresu czasu pracy kierowców, były pracownik PIP
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JAKIE ELEMENTY MUSI ZAWIERAĆ UMOWA
Kierowcy mają odrębne przepisy normujące ich czas
pracy, czyli ustawę o czasie pracy kierowców. Nie reguluje ona kwestii związanych z zatrudnianiem kierowców, ale
w wielu miejscach daje wskazówki, co trzeba zamieścić
w treści umowy o pracę zawieranej z kierowcą.
Jednak przy przygotowywaniu umowy należy przede
wszystkim pamiętać, żeby zawierała wszystkie elementy
wymagane przez Kodeks pracy, a dokładniej przez jego
art. 29. Są to:
l określenie rodzaju pracy,
l miejsce pracy,
l wynagrodzenie,
l wymiar czasu pracy,
l termin rozpoczęcia pracy oraz
l tzw. limit godzin ponadwymiarowych (art. 151 § 5 kp)
– w przypadku kierowców zatrudnianych na część etatu.
Od 22 lutego 2016 r. dodatkowym elementem umów
zawieranych z niektórymi kierowcami jest obowiązkowa
informacja o przyczynie uzasadniającej odstępstwo od
ograniczenia zatrudnienia na czas określony do maksymalnie 33 miesięcy i 3 umów. Możliwość taką przewiduje art. 251 § 4 Kodeksu pracy po zmianach, stanowiąc, że uzasadnieniem dla takiego odstępstwa może być
zastępstwo pracownika nieobecnego w pracy z przyczyn
usprawiedliwionych, wykonywanie prac o charakterze
dorywczym lub sezonowym, wykonywanie zadań przez
okres kadencji lub wykazanie przeze pracodawcę obiektywnych przyczyn uzasadniających wyjątek, które leżą
po jego stronie. W praktyce zatrudnienia kierowców
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