
Elementy prawa pracy 



System prawny 

Obejmuje zbiór norm ustanowionych lub 

uznanych przez państwo. Ma na celu 

określenie ram swobody działalności 

podmiotów społecznych i zapewnienie tym 

podmiotom możliwości podejmowania 

decyzji 



Sankcja normy prawnej 

Jest konsekwencją jaką ponosi adresat 

normy prawnej, jeżeli postąpi wbrew 

dyspozycji normy prawnej. 



Odpowiedzialność prawna 

 Obowiązek ponoszenia konsekwencji negatywnych 
skutków zachowań społecznych. 

 Odpowiedzialność karna dotyczy osób fizycznych – 
odpowiada się tylko za własne czyny 

 Odpowiedzialność cywilna – każda szkoda komuś 
wyrządzona powinna być naprawiona, o ile prawo czyni 
kogoś za szkodę odpowiedzialnym 

 Odpowiedzialność służbowa ponoszona jest przez 
pracowników wobec pracodawcy z powodu naruszenia 
obowiązków związanych z wykonywanymi czynnościami 
służbowymi 



Kodeks pracy  

 Zasady pracy: 

 Każdy ma prawo do swobody wybranej pracy 

 Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie 

warunków pracy i płacy wymaga oświadczenia 

woli pracownika i pracodawcy 

 Pracownicy mają równe prawa z tytułu 

jednakowego wypełniania takich samych 

obowiązków 



 Pracownik ma prawo do godziwego 

wynagrodzenia za pracę i prawo do wypoczynku 

 Pracodawca jest obowiązany szanować 

godność i inne dobra osobiste pracownika 

 Pracodawca musi zapewnić pracownikom 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

 Pracodawca jest obowiązany ułatwiać 

pracownikom podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych  



Nadzór i kontrola przestrzegania prawa 

pracy w Polsce  

Państwowa Inspekcja Pracy 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 

Społeczna Inspekcja Pracy 



Stosunek pracy  

Przez nawiązane stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę. 

Pracodawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem 



Pracownikiem może być osoba która 

ukończyła 18 lat 

Pracownikiem młodocianym może być 

osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18. 

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która 

nie ukończyła 16 lat 



Stosunek pracy nawiązuje się w terminie 

określonym w umowie jako dzień 

rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego 

nie określono – w dniu zawarcia umowy  



Zawarcie umowy o pracę 

Na okres próbny 

Na czas określony 

Na czas nieokreślony 

Na zastępstwo 

Na czas wykonania określonej pracy  



Umowa o pracę  

Określa strony umowy 

Rodzaj umowy  

Datę jej zawarcia 

Warunki pracy i płacy  

(rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, termin 

rozpoczęcia) 



Umowa o pracę  

Zawarta na piśmie 

Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem 

formy pisemnej, to pracodawca najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia pracy przez 

pracownika powinien potwierdzić na 

piśmie ustalenia co do rodzaju umowy i 

warunków.  



Umowa na okres próbny 

 Nie przekraczający 3 miesięcy, ma na celu 
zapoznanie z możliwościami jakie daje 
zatrudnienie określonej osoby na danym 
stanowisku pracy. Powinna być zawarta w 
formie pisemnej. Zawarcie kolejnej umowy o 
pracę na czas określony jest równoznaczne z 
zawarciem umowy o pracę na czas 
nieokreślony, jeżeli poprzednio strony 2-krotnie 
zawarły umowę o pracę na czas określony, a 
przerwa między tymi umowami nie przekroczyła 
1 m-ca. 



Umowa na zastępstwo 

Jeżeli zachodzi konieczność zastąpienia 

pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy 



Umowa na czas wykonywania określonej 

pracy  

Rodzaj umowy na czas określony 



Job sharing (dzielenie się pracą) 

Uelastycznienie czasu spędzonego w 

pracy 

Podział godzin, dni, tygodni 



Rozwiązanie umowy o pracę  

 Na mocy porozumienia 

 Za wypowiedzeniem  

 Bez wypowiedzenia 

- Z winy pracownika 

- Przez pracownika, jeżeli zostanie wydane 

orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy 

wpływ wykonywania pracy  

• Z upływem czasu na który była zawarta 

• Z dniem ukończenia pracy 



Okres wypowiedzenia  

Na okres próbny: 

- 3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie 

przekracza 2 tygodni 

- 1 tydzień - jeżeli okres próbny jest dłuższy 

niż 2 tygodnie 

- 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 

miesiące 



Okres wypowiedzenia 

Czas nieokreślony 

- 2 tygodnie – jeżeli pracownik był 

zatrudniony krócej niż 6 m-cy 

- 1 miesiąc - jeżeli pracownik był 

zatrudniony co najmniej 6 m-cy 

- 3 miesiące - jeżeli pracownik był 

zatrudniony co najmniej 3 lata 

 

 



Pracodawca nie może wypowiedzieć 

umowy o pracę pracownikowi: 

Któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do 

osiągnięcia wieku emerytalnego  

W czasie urlopu pracownika, a także w 

czasie innej usprawiedliwionej 

nieobecności pracownika  


