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PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW 
1 Czy dostępny jest 

przynajmniej jeden 
pracownik lub rada 
pracownicza do celów 
reprezentowania 
interesów personelu przed 
kierownictwem za 
pośrednictwem 
regularnych posiedzeń, na 
których omawiane są 
problemy pracowników? 

Dostępna jest dokumentacja, która 
wyraźnie określa, że wszyscy 
pracownicy wybierają lub, w 
szczególnych przypadkach, nominują 
konkretne osoby na swoich 
przedstawicieli lub jako radę 
pracowniczą w celu reprezentowania 
ich interesów przed kierownictwem, a 
kierownictwo uznaje takich 
przedstawicieli lub taką radę.  Wybór 
lub nominacja mają miejsce w 
bieżącym roku lub okresie 
produkcyjnym i są komunikowane 
wszystkim pracownikom. 
Przedstawiciele pracowników znają 
swoją rolę i prawa oraz mają 
możliwość omawiania skarg i sugestii 
z kierownictwem. Posiedzenia 
przedstawicieli pracowników z 
kierownictwem odbywają się z 
dokładną regularnością. Dialog mający 
miejsce na takich posiedzeniach jest 
stosownie dokumentowany. 

W celach zgodności z GRASP, poza przepisami prawa 
miejscowego, gospodarstwo będzie posiadało także 
przedstawiciela lub ustanowi przedstawicielstwo, jeżeli 
gospodarstwo ma więcej niż 1 pracownika (pracownika 
zdefiniowano w punkcie 9.2 Zasad Ogólnych GRASP).  
Każdy producent zatrudniający minimalnie jednego (1) 
pracownika będzie posiadał formę przedstawicielstwa 
pracowników, którą można zastosować w celach zgodności z 
wymogami GRASP zgodnie ze wskazaniem w różnych punktach 
kontroli w odniesieniu do przedstawiciela pracowników (PP).   
PP lub, w alternatywnych scenariuszach, osoby odpowiedzialne 
za system przedstawicielstwa będą obecne podczas oceny.  
  
Taka forma lub przedstawicielstwo mogą przyjmować jakąkolwiek 
formę (osoba, grupa osób, kilka osób powołanych tymczasowo, 
itd.) tak długo jak: 
• Pozostają niezależnymi od kierownictwa 
• Zależą od decyzji pracowników 
• Są komunikowane pracownikom 
• Są uznawane przez pracowników 
 
Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych 
przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. Prawo to 
przysługuje przede wszystkim osobom wykonującym pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz osobom fizycznym 
prowadzącym jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 
(tzw. samozatrudnionym), a także wolontariuszom, stażystom i innym 
osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia. 
Ponadto pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą 
zatrudniający powyżej 50 pracowników zobowiązani są do spełnienia 
obowiązku informowania pracowników i prowadzenia konsultacji z 
nimi oraz umożliwienia im wybrania rady pracowników. 
 
Konsultacje 
Konsultacje są jedną z istotnych form partycypacji pracowników w 
kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.  
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Brak sprecyzowanych procedur wyboru przedstawiciela powoduje 
dużą dowolność w ich wyborze (nawet tam gdzie są zakładowe 
organizacje związkowe wybory często są dokonywane przez całą 
załogę). 
 
Wskazane jest opracowanie procedur wyboru przedstawiciela 
pracowników do spraw konsultacji z pracodawcą w zakresie 
warunków pracy.  
Procedura wyboru przedstawiciela pracowników powinna zawierać co 
najmniej:  kryteria uzyskania czynnego i biernego prawa wyborczego, 
zasady i sposób  wyłaniania kandydatów, przyjęty tryb i zasady 
wyborów (na piśmie, przez aklamację, tajne, jawne), zasady 
wyznaczania komisji skrutacyjnej, ustalanie większości 
(kwalifikowana, względna, bezwzględna). Zgodnie z wymaganiami 
GRASP głosowanie musi się odbyć w sposób jawny.  
W procedurze ustalającej zasady wyboru przedstawiciela 
pracowników należy ustalić czy mogą w nich brać udział osoby 
zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Jeżeli dopuścimy 
takie osoby do uczestnictwa w wyborach należy ustalić warunki w 
jakich będą one uczestniczyć (np. zastosować kryterium czasu 
zatrudnienia u pracodawcy jeżeli są to umowy okresowe) oraz ustalić 
czy mają tylko czynne, czy też bierne prawo wyborcze. 
 
Przedstawiciele pracowników mogą również zgłaszać pracodawcy 
wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. 
W przypadku zgłaszania takich wniosków nie należy ograniczać się 
do spraw wymienionych przykładowo jako przedmiot konsultacji w 
Kodeksie pracy. Istotne jest również poruszanie tematów nie 
uregulowanych dotychczas w przepisach a mających istotny wpływ 
na zdrowie pracowników jak stres, nadużywanie alkoholu w pracy, 
środków psychotropowych i odurzających, problemy i konflikty 
pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą. 
 
W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca w 
szczególności ma obowiązek konsultować z przedstawicielami 
pracowników w szczególności:  
1) zmiany w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, 
wprowadzenie nowych procesów technologicznych oraz substancji 
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chemicznych i mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia lub życia pracowników, 
2) ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 
określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku, 
3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej 
służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
4) przydzielanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego. 
 
 
Obok współpracy z pracodawcą zakładowa organizacja związkowa 
powinna dążyć do ustalenia zasad współpracy z lekarzem 
sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy określić 
podmiot który będzie zbierał informacje zbiorcze o stanie zdrowia 
pracowników  (zakładowa organizacja związkowa, społeczny 
inspektor pracy, przedstawiciel pracowników) od lekarza 
sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Informacje takie 
pozwalają z wyprzedzeniem interweniować u pracodawcy i składać 
wnioski o podjęcie działań zmierzających do ustalenia przyczyn i ich 
usunięcia.  
 
Komunikacja  
Istotną rolę odgrywa opracowanie systemu komunikacji pracowników 
z organizacją związkową / pracodawcą w zakresie przestrzegane 
wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przykładowe kanały komunikacji powinny brać pod uwagę: 
- sposób prezentacji komunikatu/treści – ustna w bezpośrednich 
kontaktach, pisemną) i strategię rozwiązywania bieżących 
problemów, 
- czy i jakie informacje będzie pracodawca przekazywał na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
- występowanie o informacje dotyczące działań podjętych w celu 
usunięcia stwierdzonych uchybień. 
 
 
W ustawodawstwie polskim w zakresie kształtowania bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy reprezentacja pracownicza ma 
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charakter dwukanałowy. Przepisy nie precyzują, że przedstawicielem 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy musi być 
członek związku zawodowego. Jednak ustawodawca zakłada swoiste 
pierwszeństwo związków zawodowych poprzez powierzenie mu 
wyboru przedstawiciela. Dopiero gdy w zakładzie pracy nie działają 
związki zawodowe wyboru dokonuje się w trybie przyjętym w 
zakładach pracy. 
 
Rola przedstawicieli pracowników, a szczególnie charakter uprawnień 
zmienia się w większych zakładach pracy zatrudniających więcej niż 
250 pracowników. W tym przypadku bowiem pracodawca ma 
obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, w której 
uczestniczą w równiej liczbie przedstawiciele pracodawcy i 
pracowników. 
 
W przypadku, gdy w zakładzie pracy działa więcej niż jedna 
zakładowa organizacja związkowa wskazane jest dojście do 
porozumienia między organizacjami w celu ustalenia wspólnej 
procedury i wspólnych wyborów przedstawicieli pracowników. Gdy 
działające w zakładzie organizacje nie mogą dojść do porozumienia, 
powinno dążyć się do jego zawarcia przez jak największą, liczbę 
organizacji. 
 
Pracodawca jest zobowiązany do konsultowania z pracownikami 
lub ich przedstawicielami co najmniej wszystkich działań 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W przypadku 
braku funkcjonowania u pracodawcy związków zawodowych, rady 
pracowników, komisji ds. BHP lub innej formy reprezentacji 
pracowniczej zaleca się, aby pracodawca umożliwił pracownikom   
wybór swojego przedstawiciela.  
 
Należy podkreślić, że wybór formy przedstawicielstwa powinien 
należeć do swobodnej decyzji pracowników. Zaleca się, aby 
pracodawca poinformował pracowników o przysługujących im 
prawach tak, by mogli oni w pełni świadomie podjąć decyzję. 
Pracownicy mają prawo nie wybrać żadnego przedstawicielstwa. 
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W razie gdyby pracownicy nie wybrali swojego 
przedstawicielstwa zaleca się, aby pracodawca dołożył starań co 
do komunikacji z pracownikami i poznania opinii w istotnych dla 
nich sprawach np. za pomocą badań ankietowych. 
 
W wyjątkowych przypadkach, np. w sytuacji dużej rotacji 
pracowników, dopuszcza się możliwość mianowania 
przedstawiciela pracowników przez pracodawcę. Przedstawiciel 
będzie miał za zadanie pośredniczyć w komunikacji między 
pracownikami a kierownictwem. Powinna to być jednak osoba 
niezależna od kierownictwa firmy. Mianowany pracownik 
powinien wyrazić zgodę na sprawowanie funkcji przedstawiciela 
pracowników.  
 
Rolnicy indywidualni: 
Rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo oraz osoby im 
bliskie pracujące stale wraz z nimi w tym gospodarstwie mają 
prawo tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych 
rolników indywidualnych. Rolnicy zamierzający założyć związek 
zawodowy rolników indywidualnych wybierają komitet 
założycielski i uchwalają statut. Liczba rolników założycieli 
związku w dniu złożenia statutu do rejestracji nie może być 
mniejsza niż 30 osób, a związku zrzeszającego rolników 
mających miejsce zamieszkania w jednej wsi - 10 osób. 
 
Jeśli na podstawie obiektywnych dowodów (np. co najmniej 
trzech różnych wywiadów z pracownikami) można będzie 
dowieść, że pracodawca uniemożliwił pracownikom wybór 
swojego przedstawicielstwa zgodnie z ich wolą, sytuacja taka 
będzie uznana za niezgodność. 
 
 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 
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- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. 
1991 nr 55 poz. 234 
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i 
przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz. U. 2006 nr 79 poz. 550 
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników 
indywidualnych. 
 

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG 
2 Czy dostępna jest i czy 

została w spółce 
wdrożona procedura 
składania skarg i sugestii, 
za pośrednictwem których 
pracownicy mogą 
zgłaszać skargi lub 
sugestie? 

Istnieje procedura składania skarg i 
sugestii w formie odpowiadającej 
rozmiarowi spółki. Pracowników 
regularnie informuje się o jej istnieniu, 
skargi i sugestie można składać bez 
ponoszenia kary i są one omawiane na 
posiedzeniach przedstawicieli 
pracowników z kierownictwem. 
Procedura określa ramy czasowe na 
odpowiedź na skargi i sugestie, jak 
również na podjęcie działań 
naprawczych. Dostępna jest 
dokumentacja skarg, sugestii i 
rozwiązań następczych z ostatnich 24 
miesięcy. 

Procedura składania skarg i sugestii pracowniczych musi być 
udokumentowana. 
Pracodawca ma obowiązek zaznajomić się  ze skargą 
pracowniczą i odpowiedzieć na nią w trybie przewidzianym w 
procedurze. Do przykładowych skarg pracowniczych można 
zaliczyć nieterminowe lub za niskie wypłaty wynagrodzeń 
niezgodnie z umowami, lub nie respektowanie czasu pracy. 
 
Pracownik który uważa, że jego pracodawca narusza prawa 
pracownicze, ma prawo do złożenia skargi do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Pisemna skarga może zostać wysłana pocztą, 
faksem, mailem lub można złożyć ją osobiście w inspektoracie. 
Skarga nie powinna być złożona anonimowo. Inspektor pracy jest 
zobowiązany do nieujawniania informacji o prowadzeniu w 
następstwie skargi kontroli, chyba że zgłaszający skargę wyrazi 
na to pisemną zgodę. 
 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 

SAMODZIELNA DEKLARACJA W SPRAWIE DOBRYCH PRAKTYK SPOŁECZNYCH 
3 Czy kierownictwo 

podpisało samodzielną 
deklarację w sprawie 
dobrych praktyk 
społecznych i czy 
przedstawiciel 

Kierownictwo oraz przedstawiciele 
pracowników podpisali, udostępnili i 
wdrożyli samodzielną deklarację 
zapewniającą dobre praktyki 
społeczne oraz poszanowanie praw 
człowieka wszystkich pracowników. 
Deklaracja ta zawiera przynajmniej 

Prace zlecane podwykonawcom należy uwzględnić w zakresie 
GRASP oraz jego zobowiązań.  
  
 
Pracodawca zadeklaruje na piśmie przestrzeganie co najmniej 
podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(Konwencja MOP nr 111 dotycząca Dyskryminacji w Zatrudnieniu i 
Wykonywaniu Zawodu, Konwencja MOP nr 138 dotycząca 
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pracowników powiadomił 
ich o tym fakcie?  

zobowiązanie względem kluczowych 
konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (Konwencje MOP: 
111 w sprawie dyskryminacji, 138 i 
182 w sprawie wieku minimalnego i 
pracy dzieci, 29 i 105 w sprawie pracy 
przymusowej, 87 w sprawie 
swobodnego zrzeszania się, 98 
odnośnie prawa do zakładania 
organizacji i układów zbiorowych, 100 
w sprawie równego wynagrodzenia 
oraz 99 w sprawie płacy minimalnej) 
oraz przejrzyste i niedyskryminacyjne 
procedury zatrudniania oraz procedury 
składania skarg. Samodzielna 
deklaracja określa, że przedstawiciele 
pracowników mogą składać skargi bez 
sankcji osobistych. Pracownicy zostali 
poinformowani odnośnie samodzielnej 
deklaracji i jest ona poddawana 
aktualizacji przynajmniej co 3 lata lub 
gdy zachodzi taka potrzeba. 
 

najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, Konwencja MOP nr 
182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy dzieci, Konwencja MOP nr 29 
dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, Konwencja MOP nr 
105 o zniesieniu pracy przymusowej, Konwencja MOP nr 87 
dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, 
Konwencja MOP nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych, Konwencja MOP nr 100 
dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla 
pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, 
Konwencja MOP nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych 
w rolnictwie). Powyższe Konwencje zostały ratyfikowane przez 
Polskę, Pracodawca zobowiąże się na piśmie do przestrzegania 
mających zastosowanie wymagań prawa polskiego, a w 
szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
 
Prawo krajowe nie zezwala na udostępnianie danych osobowych 
osobom trzecim. W celu przeprowadzenia audytu u 
podwykonawcy, powinna zostać zawarta umowa między 
podmiotem (gospodarstwem rolnym ) a podwykonawcą (albo 
agencją pracy tymczasowej) , która regulowałaby kwestię 
możliwości przeprowadzenia audytu. Pracownicy podwykonawcy 
(agencji pracy tymczasowej) powinni zostać poproszeni o 
podpisanie upoważnienia, które pozwoli na wgląd w ich 
dokumenty (należy dokładnie określić zakres tych dokumentów) 
przez audytora (gospodarstwo rolne) albo trzecią stronę 
działającego w jego imieniu ( np. jednostkę audytującą) 
 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 
- Konwencje ratyfikowane przez Polskę 

DOSTĘP DO KRAJOWYCH PRZEPISÓW PRAWA PRACY 
4 Czy osoba 

odpowiedzialna za 
wdrożenie GRASP 
(RGSP) oraz 

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie 
GRASP (RGSP) oraz przedstawiciele 
pracowników posiadają wiedzę o 
krajowych przepisach takich jak płaca 

W przypadku, gdy pracownicy nie wybrali swojego 
przedstawiciela, dostępny będzie alternatywny system mający 
odpowiadać roli przedstawiciela pracowników w tej spółce.  
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przedstawiciele 
pracowników posiadają 
wiedzę dotyczącą 
obecnych przepisów 
prawa pracy i czy mają do 
nich dostęp? 

minimalna i płaca brutto, godziny 
pracy, członkostwo w związkach 
zawodowych, zapobieganie 
dyskryminacji, zatrudnianie dzieci, 
umowy o pracę, dni wolne od pracy 
czy urlop macierzyński, jak również 
mają dostęp do takich przepisów. 
Zarówno RGSP jak i przedstawiciele 
pracowników znają kluczowe elementy 
warunków pracy w branży rolniczej 
zgodnie z definicją w obowiązujących 
Krajowych Wytycznych 
Interpretacyjnych GRASP. 

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie GRASP oraz osoba/y 
reprezentująca/e pracowników mają mieć zapewniony dostęp do 
aktualnych przepisów prawa pracy.  
 
Informacje nt. mających zastosowanie przepisów prawa pracy można 
uzyskać m.in. z takich źródeł jak: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
Główny Inspektor Sanitarny 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy I Technologii 
 
Państwowa Inspekcja Pracy pełni nadzór oraz kontrolę nad 
przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad BHP, przepisów 
dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń, urlopów, 
zatrudniania młodocianych i niepełnosprawnych itp. 
Informacje o PIP można znaleźć: http://www.pip.gov.pl 

UMOWY O PRACĘ 
5 Czy istnieje możliwość 

przedstawienia 
pracownikom 
obowiązującego 
egzemplarza umowy o 
pracę? Czy umowy o 
pracę są zgodne z 
obowiązującym 
ustawodawstwem oraz/lub 
układami zbiorowymi 
pracy oraz czy wskazują 
one przynajmniej pełne 
dane, opis wykonywanej 
pracy, datę urodzenia, 
datę zawarcia, płacę i 
okres zatrudnienia? Czy 
zostały one podpisane 
zarówno przez pracownika 
jak i pracodawcę? 
 

Osoba dokonująca może na żądanie 
mieć wgląd do umowy każdego 
pracownika (lub w sposób 
wyrywkowy). Umowy zostały 
podpisane zarówno przez 
pracowników jak i pracodawcę. 
Dokumentacja zawiera przynajmniej 
pełne dane, narodowość, opis 
wykonywanej pracy, datę urodzenia, 
standardowy czas pracy, płacę oraz 
okres zatrudnienia (np. zatrudnienie 
stałe, tymczasowe lub na jeden dzień, 
itp.), a w przypadku pracowników 
będących obcokrajowcami zawiera ich 
status prawny i pozwolenie na pracę. 
Umowa nie wykazuje żadnych 
sprzeczności z samodzielną deklaracją 
w sprawie dobrych praktyk 
społecznych. Dostęp do dokumentacji 
pracowników należy zapewnić na 
przynajmniej 24 miesiące.  

Wszyscy pracownicy zostaną poinformowani na piśmie i za 
pośrednictwem zrozumiałych danych o swoich warunkach 
zatrudnienia i zgodności z wymogami krajowych przepisów prawa 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy mogą być 
zatrudniani na podstawie umów o pracę oraz, w określonych 
przypadkach, na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej umowy o pracę regulowanych przepisami Kodeksu 
pracy oraz odrębnymi przepisami. 
 
Umowa o pracę powinna obejmować co najmniej: strony umowy, 
rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w 
szczególności:  
1) rodzaj pracy;  
2) miejsce wykonywania pracy;  
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze 
wskazaniem składników wynagrodzenia;  
4) wymiar czasu pracy;  
5) termin rozpoczęcia pracy. 

Praca może być również wykonywana na podstawie umów 
cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, 

http://www.pip.gov.pl/
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umowa o dzieło) uregulowanych w Kodeksie cywilnym. O tym czy 
mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, nawiązanym w oparciu o 
umowę o pracę, czy ze świadczeniem usług w oparciu o umowę 
cywilnoprawną, decyduje nie nazwa umowy, lecz warunki, w jakich 
faktycznie wykonywana jest praca. Zgodnie z Kodeksem pracy 
niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową 
cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy 
wskazanych w przepisach prawa pracy, tj. wykonywanie za 
wynagrodzeniem obowiązków określonego rodzaju, na rzecz i pod 
kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego 
wskazanym. Zachowanie w umowie cywilnoprawnej, niezależnie od 
jej nazwy, warunków odpowiadających umowie o pracę może 
spowodować uznanie jej za umowę o pracę. 
 
Przykładem umowy cywilnoprawnej może być np. umowa o 
pomocy przy zbiorach, określona w przepisie art. 91a ust. 1 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.  
Umowa winna zostać zawarta przed rozpoczęciem pracy przez 
pomocnika. Powinna także wyczerpująco określać jej strony, tj. 
rolnika oraz pomocnika, poprzez wskazanie nie tylko imion i 
nazwisk oraz adresów korespondencyjnych, lecz także numerów 
identyfikacyjnych. Powinna ona zawierać również oznaczenie 
miejsca i daty jej zawarcia oraz bezwzględnie podpisy stron 
umowy. Do jej najważniejszych postanowień będą zaliczały się 
fragmenty mówiące o obowiązkach pomocnika rolnika (poprzez 
wskazanie, do jakiego zbioru został on zatrudniony oraz w jakim 
miejscu i w jakich terminach ma pomagać przy zbiorach) oraz o 
obowiązkach rolnika (przede wszystkim w zakresie wysokości 
wynagrodzenia należnego pomocnikowi oraz sposobu jego 
wypłaty). 
Czynności, które może wykonywać pomocnik rolnika w ramach 
umowy o pomocy przy zbiorach ograniczają się do: 
-zbierania warzyw, owoców, chmielu, tytoniu, ziół i roślin 
zielarskich,  
-usuwania zbędnych części roślin, 
-klasyfikowania lub sortowania zerwanych lub zebranych chmielu, 
owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,  
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-wykonywania  innych czynności mających na celu przygotowanie 
chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do 
transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z 
pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Pomocnik rolnika 
przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach składa 
oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez 
jakie świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na podstawie umów o pomocy przy 
zbiorach zawartych z innymi rolnikami. Łączny czas świadczenia 
pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i 
roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy przy zbiorach 
zawartych przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 
180 dni w roku kalendarzowym. 
Należy zwrócić uwagę, że ww. umowa ma tylko i wyłącznie 
zastosowanie przy pomocy przy zbiorach i nie obejmuje innych 
prac, których mógłby się podjąć pomocnik rolnika, np. przy 
hodowli zwierząt. Zakres tych prac podlega innym umowom. 
 
 
Rolnicy, objęci ubezpieczeniem społecznym rolników (KRUS), 
mogą wykonywać pracę również na podstawie umowy o pomocy 
przy zbiorach (pomocnik rolnika). 
 
Dla spełnienia wymagania dot. utrzymywania przez pracodawcę 
informacji na temat daty urodzenia pracownika, jego obywatelstwa 
czy pozwolenia na pracę przyjmuje się, że dane te nie muszą być 
zawarte w umowie. Pracodawca powinien jednak umieć 
udowodnić, że w trakcie zatrudnienia zweryfikował datę urodzenia 
pracownika lub jego obywatelstwo, aby upewnić się czy nie ciążą 
na nim obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 
młodocianego lub pracownika migranta. 
 
Uwaga:  
Możliwe jest również zatrudnianie pracowników tymczasowych 
poprzez agencje pracy tymczasowej. Pracownicy tymczasowi 
mają te same prawa co pracownicy zatrudnieni na umowę o 
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prace, jednak nie mogą być kierowani do wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. 
W przypadku korzystania z pracowników za pośrednictwem 
Agencji pracy tymczasowej zaleca się, aby pracodawca 
(użytkownik) sprawdził co najmniej czy: 
- podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji 
Zatrudnienia KRAZ, 
-legitymuje się certyfikatem właściwego marszałka województwa, 
który uprawnia do świadczenia usługi pracy tymczasowej. 
Pracodawca użytkownik powinien co najmniej udowodnić, że 
przekazał Agencji pracy tymczasowej na piśmie informację o 
wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone 
pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach 
dotyczących wynagradzania obowiązujących udanego 
pracodawcy użytkownika. Ponadto powinien wykazać, że Agencja 
pracy tymczasowej została poinformowana o wymaganiach 
GRASP i zobowiązała się ich przestrzegać. 
 
Ponadto zaleca się, aby się upewnić, że umowa z Agencją pracy 
tymczasowej została zawarta zgodnie z przeznaczeniem i niej jest 
formą podzlecenia realizacji produkcji lub usługi, np. pakowania 
owoców. 
 
Zatrudnianie obcokrajowców: 
Obowiązujące przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce dzielą, cudzoziemców na obywateli państw Unii 
Europejskiej oraz państw pozostałych, w odmienny sposób regulując 
ich zatrudnienie. Dla cudzoziemców z Unii Europejskiej kryterium 
określającym zakres swobody w świadczeniu pracy na terenie Polski 
jest obywatelstwo. 
 
Obywatele pozostałych państw są uprawnieni do wykonywania 
pracy w Polsce po spełnieniu określonych wymogów, m.in. po 
uzyskaniu zezwolenia na pracę. W niektórych przypadkach stosuje 
się uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę, a w 
innych zezwolenie na pracę w ogóle nie jest wymagane. 
 

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka


–– GRASP Module - Interpretation for POLAND 13 / 25 –– 

Punkt Kontrolny Kryterium zgodności Interpretacja dla Polski  
Przepisy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń 
przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, 
chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani 
w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym 
gospodarstwem rolnym. 

 

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym 
zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, 
podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy 
prowadzeniu tej działalności, pod pewnymi warunkami 
określonymi w ustawie. 

 

Również jeśli rolnik lub domownik podejmie pracę pozarolniczą na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, podlega pod ubezpieczenie 
społeczne rolników, o ile przychód osiągany z tego tytułu w 
rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej 
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie 
odrębnych przepisów 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 
poz. 93  
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników 
- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych Dz.U. 2019, poz.1563    
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka Dz.U. z 2019, 
poz. 1598 
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- Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2012, poz. 769 
- Ustawa z dnia z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2020, 
poz. 35) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których 
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na 
szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 
Dz.U. 2019, poz. 154 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 
2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom Dz.U. 
poz. 589 z późn. zm 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 
kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę Dz.U. 2018, poz. 2273 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń Dz.U. poz. 2345 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się 
niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz 
przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi Dz.U. poz. 2349 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U. poz. 
782  
- Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z.U.2019.1563 
- Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

PASKI WYPŁATY 
6 Czy dostępna jest 

udokumentowana 
ewidencja regularnej 
wypłaty wynagrodzeń 

Pracodawca przedstawia stosowną 
dokumentację dotyczącą 
przekazywanego wynagrodzenia (np. 
podpis pracownika na pasku wypłaty, 
przelew bankowy). Pracownicy 

Sposób przekazania wynagrodzenia jest zróżnicowany ze względu na 
formę umowy. 
 
W przypadku umowy o pracę wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co 
najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. 
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odpowiadającej zapisom 
umownym?  
 
 

podpisują lub otrzymują kopie pasków 
wypłat / rejestru wypłat z przejrzystą i 
przystępną dla nich informację 
otrzymywanym wynagrodzeniu. 
Udokumentowano płatności na rzecz 
wszystkich pracowników w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy. 

Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu – wypłaca się z dołu, 
niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości, lecz nie później niż do 10 
dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku przelewów 
bankowych za dzień przekazania wynagrodzenia liczy się dzień, w 
którym pracownik otrzymał kwotę na konto. Jeżeli wypłata 
wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas 
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym dzień wolny. 
 
Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez 
pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w 
postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę 
wynagrodzenia do rąk własnych 
 
W przypadku umów o świadczenie usług zawartych na podstawie 
Kodeksu cywilnego, strony umowy mogą w sposób dowolny ustalić 
zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, jednak wypłaty 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 
stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. W przypadku 
umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 
stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. 
Ze względu na wyraźne różnice pomiędzy przepisami prawa pracy 
regulującymi sytuację pracowników świadczących pracę na 
podstawie stosunku pracy oraz przepisami prawa cywilnego, 
odnoszącymi się do osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnych, zaleca się, aby przedsiębiorcy dla osiągnięcia zgodności z 
wytycznymi GRASP oraz poszanowania zasady wynagrodzenia za 
pracę, wynagradzali osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnych na warunkach porównywalnych z warunkami dotyczącymi 
pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. 
 
Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie ma obowiązku 
wydawania pasków wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany 
przedstawić pracownikowi na jego żądanie , wglądu do dokumentów 
na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie. Natomiast w 
celu spełnienia wymagań GRASP paski wynagrodzenia powinny 
zostać wydawane pracownikowi.  
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W obrocie handlowym funkcjonuje również pojęcie umowy barterowej 
– nie jest ona uregulowana prawnie. Zazwyczaj stosowana jest przy 
wymianie dóbr/usług między przedsiębiorcami. Możliwy jest barter z 
osobą fizyczną, jednak ponieważ osoba nie prowadząca działalności 
nie może wystawić faktury, wiąże się to tak czy inaczej z zawarciem 
umowy zlecenia czy o dzieło z osobą fizyczną. 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 
poz. 93  

PŁACA 
7 Czy paski wypłat / rejestry 

wypłat wskazują na 
zgodność płatności 
przynajmniej z przepisami 
prawnymi oraz/lub 
układami zbiorowymi 
pracy? 

Płaca oraz wynagrodzenie za 
nadgodziny udokumentowane w 
paskach wypłat / rejestrach wypłat 
wskazują na zgodność z przepisami 
prawa (wynagrodzenie minimalne) 
oraz/lub układami zbiorowymi pracy 
zgodnie ze wskazaniem w Krajowych 
Wytycznych Interpretacyjnych GRASP. 
Jeżeli płatność obliczana jest od 
jednostki, pracownicy powinni mieć 
możliwość zarobku przynajmniej w 
wysokości prawnie nakazanego 
minimalnego wynagrodzenia 
(przeciętnie) w ramach standardowych 
godzin pracy. 
 

Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na 
podstawie umowy o pracę nie może być niższe niż wartość płacy 
minimalnej w danym roku. Z wartością płacy minimalnej powiązana 
jest wartość minimalnej stawki godzinowej, która ma zastosowanie do 
umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje 
się przepisy o zleceniu.   
 
Od 01 stycznia 2020 wartość płacy minimalnej wynosi 2600 zł brutto 
a od 01 stycznia 2021: 2800 zł brutto.  
 
Od 01 stycznia 2020 wartość minimalnej stawki godzinowej wynosi 
17 zł brutto a od 01 stycznia 2021: 18,30 zł brutto. 
 
Informacje o aktualnie obowiązującym minimalnym wynagrodzeniu 
znajdują się na stronie internetowej: www.gov.pl 
 
Za pracę w godzinach nadliczbowych uznaje się pracę wykonywaną 
ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę 
wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, 
wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu 
pracy na mocy wiążącej go umowy o pracę. Liczba godzin 
nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego 
pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. 
 Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego 
wynagrodzenia, przysługuje dodatek do wynagrodzenia, a jego 
wartość uzależniona jest od czasu w jakim doszło do pracy w 
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godzinach nadliczbowych. Dodatek do wynagrodzenia wynosi: 
-100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych 
przypadających w: nocy, w niedziela i święta, nie będące dla 
pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym 
pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto 
-50 % za nadgodziny w każdym innym dniu. 
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych 
pracownikowi na jego wniosek lub z inicjatywy pracodawcy, można 
udzielić czasu wolnego od pracy. Za pracę w dniu wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu czasu pracy, pracownikowi przysługuje w 
zamian inny dzień wolny od pracy. 
 
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje jedynie 
pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku umowy zlecenia i umowy o dzieło, wykonywanych przez 
przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość 
wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby 
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki 
godzinowej. 
 
Pracodawca potrąca zaliczkę na poczet podatku i przekazuję ją 
do urzędu skarbowego. Pracownik składa roczną deklaracje 
podatkową, na podstawie której urząd skarbowy stwierdza, czy 
zaliczka została właściwie pobrana. W razie konieczności , 
pracownik dopłaca różnicę lub otrzymuje zwrot. Rozliczenie może 
się dokonać elektronicznie lub na podstawie pisemnej deklaracji 
złożonej w urzędzie skarbowym. 
 
Ze względu na wyraźne różnice pomiędzy przepisami prawa pracy 
regulującymi sytuację pracowników świadczących pracę na 
podstawie stosunku pracy oraz przepisami prawa cywilnego, 
odnoszącymi się do osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnych, zaleca się, aby przedsiębiorcy dla osiągnięcia zgodności z 
wytycznymi GRASP oraz poszanowania zasady wynagrodzenia za 
pracę, wynagradzali osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnych na warunkach porównywalnych z warunkami dotyczącymi 
pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę. 
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Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 
poz. 93 
 

NIEZATRUDNIANIE OSÓB NIELETNICH  
8 Czy dokumentacja 

wykazuje, że w spółce nie 
pracują żadne osoby 
nieletnie? 

Dokumentacja wskazuje na zgodność 
z krajowymi przepisami odnośnie 
minimalnego wieku zatrudnienia. 
Jeżeli przepisy prawa krajowego tego 
nie regulują, zabrania się zatrudniania 
osób poniżej 15 roku życia. Jeżeli w 
spółce pracują dzieci będące głównymi 
członkami rodziny, nie angażuje się ich 
w prace zagrażające ich zdrowiu lub 
bezpieczeństwu, rozwojowi albo 
uniemożliwiające im ukończenie 
obowiązkowej edukacji szkolnej. 
 

Dzieci lub młodzi pracownicy kierownictwa spółki obejmuje się 
oceną GRASP.  
  
Do celów zgodności z GRAPS, żaden z nieletnich pracowników 
(w wieku 15-18 lat) nie jest angażowany w prace zagrażające ich 
zdrowiu lub bezpieczeństwu, rozwojowi albo uniemożliwiające im 
ukończenie obowiązkowej edukacji szkolnej.  
 
Zgodnie z przepisami prawa polskiego nie można zatrudniać osób 
poniżej 15 roku życia. Młodociani, czyli osoby które ukończyły 15 
lat a nie przekroczyły 18 lat, mogą zostać zatrudnione w celu  
przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy lub w formie nauki zawodu. Pracownik młodociany 
może zostać również zatrudniony w innym celu niż przygotowanie 
zawodowe. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu 
zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. 
Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora 
pracy. Zatrudnienie osoby młodocianej oraz osoby poniżej 15 roku 
życia podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. 
Dobowy wymiar czasu młodocianego do 16 lat nie może bowiem 
przekraczać 6 godzin, zaś w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. 
Do czasu pracy wlicza się czas nauki w pełnym wymiarze 
wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i to 
niezależnie od tego, czy odbywa się ona w godzinach czy poza 
godzinami pracy. 
 
Ponadto w przypadku gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego 
jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany zapewnić 
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mu przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która wliczana 
jest do czasu pracy.  
 
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w 
porze nocnej. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną 
powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu 
przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 
 
W trakcie ferii oraz wakacji szkolnych wymiar czasu pracy 
młodocianego nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w 
tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 
lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. 
 
Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych 
określonych rozporządzeniem. 
 
Wobec pracowników młodocianych wymagania zakresie bhp odnoszą 
się m.in. do obowiązku badań lekarskich (wstępne, okresowe, 
kontrolne). Natomiast pracodawca nie musi im zapewniać szkoleń 
bhp w takim zakresie jak pozostałym pracownikom, ale może to 
zrobić 
 
Wymagania prawne: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. 
1996 nr 60 poz. 278 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2010 nr 244 poz. 
1626 
-  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w 
sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych prac Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 

DOSTĘP DO OBOWIĄZKOWEJ EDUKACJI SZKOLNEJ 
9 Czy dzieci pracowników 

mieszkające na terenie 
zakładu produkcyjnego / 
obsługowego spółki mają 

Dostępne są dokumentowane zapisy, 
że dzieci pracowników w wieku 
objętym obowiązkiem edukacji 
(zgodnie z prawej krajowym) żyjące na 

Obowiązek szkolny w Polsce trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia.  
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dostęp do systemu 
obowiązkowej edukacji 
szkolnej? 

terenie zakładu produkcyjnego / 
obsługowego spółki mają dostęp do 
systemu obowiązkowej edukacji 
szkolnej za pośrednictwem 
zapewnionego transportu do szkoły 
publicznej lub szkolnictwa na terenie 
zakładu. 

Rodzic usprawiedliwia nieobecności dziecka poniżej 18 roku życia 
zgodnie z procedurą przyjętą w prawie wewnątrzszkolnym (nie ma 
obowiązku dostarczenia zwolnienia wystawionego przez lekarza, 
wystarczy prośba bądź wniosek jednego z rodziców lub opiekuna 
prawnego). Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego 
usprawiedliwiania nieobecności w szkole. 
 
 
Wymagania prawne: 
- Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty. 
 
GRASP wymaga aby zweryfikować czy istnieje rejestr liczby osób 
mieszkających na terenie gospodarstwa. Jeśli w gospodarstwie 
mieszkają osoby nieletnie  powinna być dostępna lista lista takich 
osób, zawierająca ich imię i nazwisko, wiek, imiona rodziców i adres 
  

SYSTEM EWIDENCJI PRACY 
10 Czy istnieje system 

ewidencji czasu, który 
wykazuje dzienny czas 
pracy oraz nadgodziny 
pracowników? 
 

Istnieje wdrożony system ewidencji 
czasu pracy stosowny do rozmiaru 
spółki, który wyraźnie przedstawia 
dzienną liczbę godzin pracy i 
nadgodzin zarówno dla pracowników 
jak i pracodawcy. Dokumentuje się 
czas pracy pracowników w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy. Ewidencja jest 
regularnie zatwierdzana przez 
pracowników i mają do niej dostęp 
przedstawiciele pracowników. 

Ewidencja jest regularnie sprawdzana przez pracowników i 
mają do niej dostęp przedstawiciele pracowników 
Kierownictwo gospodarstwa będzie szukać alternatywnych 
sposobów dla przedstawicielstwa pracowników w celu uniknięcia 
niezgodności z przepisami komisji ochrony konsumentów i 
konkurencji (CPCC). Alternatywne rozwiązania powinny 
zachować bezstronność i powinni o nich decydować, powoływać 
je lub wybierać pracownicy, jak i powinny być one niezależne od 
kierownictwa.  
  
Jeżeli system ewidencji dziennego czasu pracy nie został 
wdrożony (np. w formie stałych umów, stałych godzin pracy, 
stałego miesięcznego wynagrodzenia), dostępne będą 
alternatywne sposoby ewidencji liczby przepracowanych godzin. 
Przedstawiono dowody i objaśnienia.  
 
Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy 
pracowników. Celem prowadzenia takiej ewidencji jest prawidłowe 
ustalenie wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi oraz innych 
świadczeń związanych z pracą. Pracodawca zakłada i prowadzi dla 
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każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, która powinna 
zawierać informacje o: 
a) liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i 
zakończenia pracy,  
b) liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej, 
c) liczbie godzin nadliczbowych,  
d) dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, 
e) liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia 
dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia, 
f) rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy, 
g) rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w 
pracy, 
h) wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, 
i) czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych 
młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia 
przez nich przygotowania zawodowego oraz  
dokumenty związane: 
• ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy, 
• z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego 
dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu 
wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, 
• z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub 
pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy. 
Rejestrowanie czasu pracy za pomocą list obecności, kart 
zegarowych lub innych systemów nie jest tożsame z prowadzeniem 
ewidencji czasu pracy. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu 
pracy ciąży na pracodawcy nawet, jeśli zatrudnia tylko jednego 
pracownika. 
 
W przypadku osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, należy 
wprowadzić rozwiązania, które pozwolą na potwierdzenie liczby 
godzin zlecenia wykonanego w danym miesiącu. 

Dla spełnienia wymagań GRASP zaleca się, aby dla osób 
zatrudnionych na podstawie innych umów prowadzić dzienne listy 
obecności, w których odnotowywana będzie łączna liczba godzin 
przepracowanych przez zleceniobiorcę czy pomocnika rolnika. Lista 
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ta powinna być podpisana zarówno przez pracownika jak i 
pracodawcę. 

Wymagania prawne: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U. 1996 nr 
62 poz. 286 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. 2018 
poz. 2369 
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 

GODZINY PRACY I PRZERWY 
11 Czy godziny pracy i 

przerw dokumentowane w 
ewidencji czasu pracy są 
zgodne z obowiązującym 
ustawodawstwem oraz/lub 
układami zbiorowymi 
pracy? 

Dokumentowane godziny pracy, 
przerwy oraz reszta dni są zgodne z 
obowiązującym ustawodawstwem 
oraz/lub układami zbiorowymi pracy. 
Jeżeli przepisy prawa nie regulują tego 
w bardziej ścisły sposób, ewidencja 
wskazuje, że standardowe godziny 
pracy w tygodniu nie przekraczają 
maksymalnej liczby 48 godzin; w 
okresie szczytowym (żniwa) 
tygodniowo liczba godzin pracy wynosi 
maksymalnie 60. Przerwy/dni na 
odpoczynek są gwarantowane także w 
sezonie szczytowym. 

W celach zgodności z GRASP, nawet jeżeli jest to dozwolone w 
przepisach prawa, ogólna liczba godzin, wliczając nadgodziny i 
regularny czas pracy, NIE przekroczy 60 godzin tygodniowo w 
jakimkolwiek tygodniu w ciągu roku. Zostanie to sprawdzone przez 
rewidenta.  
 
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. Ze względu na charakter pracy w rolnictwie 
dopuszcza się pracę w niedzielę. 
 
Przepisy prawa krajowego przewidują różne systemy czasu pracy, 
które z uwagi na przewidziane w nich okoliczności, mogą różnić się 
od podstawowego sytemu czasu pracy. 
 
Podstawowy okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące, jednak w 
rolnictwie i hodowli może zostać on przedłużony do 6 miesięcy.  
 
Jeżeli w ciągu doby pracownik pracuje co najmniej 6 godzin 
przysługuje mu przerwa trwająca 15 minut. Przerwa taka jest 
wliczana do czasu pracy pracownika. Pracodawca może wprowadzić 
jedną przerwę w pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. 
Przerwa ta może być przeznaczona przez pracownika na: spożycie 
posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa na posiłek lub 
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załatwienie spraw osobistych nie jest obowiązkowa. Oznacza to, że 
pracodawca nie musi jej wprowadzać. Pracodawca nie wypłaca 
wynagrodzenia za taką przerwę. Nie wlicza się ona także do czasu 
pracy pracownika. 
Ponadto pracodawca powinien uwzględnić wpływ temperatury na 
warunki pracy i w zależności od jej wpływu na zdrowie i życie 
człowieka, wprowadzić dodatkowe przerwy oraz zapewnić napoje 
(dot. głównie pracy w okresie letnim w wysokich temperaturach). 
 
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku.  
Pracownikowi przysługuje także prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, obejmującego co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 
 
Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Niedziela 
obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, 
chyba, że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. 
Jednakże w przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek 
ten może przypadać w innym dniu niż niedziela. 
 
Obecnie w prawie krajowym nie uregulowano kwestii czasu pracy 
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Do czasu 
wydania takich regulacji zaleca się, aby przedsiębiorcy dla 
osiągnięcia zgodności z wytycznymi GRASP oraz poszanowania 
zasad pracy w wymiarze ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, zlecali pracę 
osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnych w sposób 
umożliwiający wykonywanie zleconej pracy w wymiarze 
nieprzekraczającym powyższych norm. Przestrzeganie tej zasady 
powinno przyczynić się do zapewnienia wszystkim pracującym 
stosownych przerw na odpoczynek, szczególnie w przypadku prac 
wykonywanych w uciążliwych warunkach. 
 
Zaleca się, aby na problematykę czasu pracy spojrzeć przez pryzmat 
zapewnienia wszystkim pracownikom, niezależnie od formy 
zatrudnienia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Długie 
godziny pracy mogą powodować zmęczenie i stać się przyczyną 
wypadków przy pracy. Dlatego należy dołożyć starań, aby zapewnić 
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pracownikom możliwość odpoczynku. Zapewnienie krótkich przerw, 
szczególnie jeśli praca jest uciążliwa, niebezpieczna lub monotonna, 
zagwarantowanie przerwy na posiłek i sen stanowi niezbędne 
minimum zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Pracownik 
powinien mieć także możliwość odpoczynku przez jeden cały dzień w 
tygodniu.  
 
 
Wymagania prawne: 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 
poz. 141 (Art.128-151) 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE GRUP PRODUCENTÓW 
INTEGRACJA Z QMS 
QMS Czy ocena Systemu 

Zarządzania Jakością 
(QMS) grupy producentów 
wykazuje dowody na 
poprawne wdrożenie 
GRASP u wszystkich 
uczestniczących członków 
grupy producentów? 

Ocena Systemu Zarządzania Jakością 
grupy producentów wykazuje 
poprawne wdrożenie i wewnętrzną 
ocenę GRASP. Niezgodności są 
wykrywane i podejmowane są 
działania naprawcze w celu 
umożliwienia zgodności u wszystkich 
uczestniczących członków grupy 
producentów. 

Niniejszy punkt kontroli nie posiada Interpretacji, gdyż łączy się z 
wymogami GRASP dla grup GLOBALG.A.P. Opcja 2. 

DODATKOWE ŚWIADCZENIA SOCJALNE 
R 1 Jakie inne formy 

świadczeń socjalnych 
spółka oferuje 
pracownikom, ich 
rodzinom oraz/lub 
społecznościom?  
Prosimy określić środki 
motywacyjne do celów 
dobrej i bezpiecznej 
wydajności pracy, 
wypłacania premie, 
wsparcia rozwoju 
zawodowego, świadczeń 
społecznych, opieki nad 

 Typowe dodatkowe świadczenia pracownicze: 
- Dofinansowanie posiłków 
- Dofinansowanie transportu 
- Dofinansowanie zakwaterowania 
- Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej 
- Dofinansowanie do nauki języka 
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dziećmi, poprawy 
środowiska socjalnego, 
itp.). 
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