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RODZAJE UMÓW O PRACĘ
W naszym kraju formy zatrudnienia można podzielić ze względu na 

charakter prawny umów, jakie zawieramy z pracodawcą. 

Wyróżnia się w tym przypadku umowy wynikające z kodeksu pracy oraz 
z kodeksu cywilnego.

Kodeks Pracy jest podstawowym źródłem prawa pracy. Na podstawie 
przepisów KP zawiera się umowę o pracę.

Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilno - prawne między osobami 
fizycznymi i osobami prawnymi. Konieczną przesłanką zastosowania 

przepisów KC jest brak regulacji danego zagadnienia w przepisach prawa 
pracy. Na podstawie przepisów KC zawiera się m.in.: 

umowę zlecenie i umowę o dzieło.



UMOWY ZAWIERANE NA PODSTAWIE 
KODEKSU PRACY

Kodeks pracy definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa pracy 
(np. pracownik, pracodawca, umowa o pracę).

Pracownik - to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Pracownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia dwa 
warunki:

1) osiągnęła określony wiek,

2) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Pracodawcą - jest każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna 
zatrudniająca pracowników we własnym imieniu.



Zdecydowanie korzystniejszy dla osób podejmujących pracę jest 
zawarcie umowy o pracę, a więc nawiązanie tzw. „stosunku pracy”.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. Zobowiązaniowy stosunek pracy cechuje równość 
stron tego stosunku. Oznacza to, że żadna ze stron nie może ustalić i 
dokonywać zmiany istotnych elementów jego treści w sposób 
niekorzystny dla drugiej stron bez jej zgody.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową 
cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.



Pracowniczy stosunek pracy możemy podzielić, w zależności od źródeł 
jego powstania, na:

1. Umowny stosunek pracy (gdy podstawę jego nawiązania stanowi 
umowa o pracę),

2. Stosunek pracy z nominacji,

3. Stosunek pracy z powołania,

4. Stosunek pracy z wyboru.



Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę daje pełny zakres praw wynikających z kodeksu pracy. 
Przy tego typu umowie mamy prawo do urlopu wypoczynkowego, 
macierzyńskiego, zdrowotnego. W przypadku choroby pracodawca lub 
ZUS wypłaca nam wynagrodzenie, mamy bezpłatny dostęp do 
niektórych usług medycznych. W razie wypadku ubezpieczenie 
społeczne pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji, a w razie utraty 
zdolności do pracy - otrzymujemy rentę. Gdy stracimy pracę, pojawia 
się możliwość skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych. No i oczywiście 
zwieńczeniem naszego życia zawodowego jest wynagrodzenie w postaci 
emerytury.



Kodeks pracy wyodrębnia cztery rodzaje umów o pracę:

a) na okres próbny,

b) na czas określony,

c) na czas wykonywania określonej pracy,

d) na czas nieokreślony.

Pierwsze trzy rodzaje umów są umowami terminowymi, natomiast 
czwarty – umową bezterminową. Umowy te różnią się celem i czasem 
trwania oraz odmiennie unormowanym sposobem ich rozwiązania. 
Przeprowadzony przez ustawodawcę podział na cztery rodzaje umów o 
pracę, jakie mogą być zawarte, uwzględnia interesy obu stron stosunku, 
stwarzając im możliwość zawarcia takiej umowy, która w danej chwili 
najlepiej odpowiada ich interesom.



Umowa na okres próbny ma na celu zapoznanie się przez pracodawcę z 
kwalifikacjami pracownika, jego przydatnością na dane stanowisko 
pracy oraz zapoznanie pracownika z warunkami pracy i stosunkami 
pracującymi w zakładzie pracy. Umowa na okres próbny może być 
zawarta na czas ustalony przez strony, nieprzekraczający jednak trzech 
miesięcy. Umowę na okres próbny zawiera pracodawca z danym 
pracownikiem tylko raz.

Inny cel i charakter mają umowy zawarte na czas wykonania 
określonej pracy i na czas określony. Ich celem nie jest bowiem 
wzajemne poznanie swoich walorów, lecz nawiązanie stosunku pracy 
na określony z góry, odpowiadający obu stronom czas. W umowie na 
czas określony strony bardziej ściśle ustalają okres, na jaki zawarty 
został stosunek pracy, precyzując termin, do którego trwać będzie ta 
umowa.



Umowa na czas wykonywania określonej pracy zawierana jest 
wówczas, gdy stronom trudno jest precyzyjnie ustalić konkretny czas jej 
trwania. W praktyce zawiera się ją dla wykonania prac dorywczych i 
sezonowych.

Liczba zawieranych kolejno, następujących po sobie umów na czas 
określony została ograniczona. Umowy te mogą być zawierane przez 
danego pracodawcę kolejno jedynie dwukrotnie, a trzecia kolejna 
umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Przepis ten 
nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych w celu 
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy oraz zawartych w celu wykonywania pracy o charakterze 
dorywczym.



Rozwiązanie tych umów nie może być jednostronnie wypowiedziane 
przed upływem czasu, na który zostały zawarte. Tym różnią się one od 
pozostałych umów, że w okresie, na który zostały zawarte, stwarzają 
bardziej trwałą więź prawną między pracodawcą a pracownikiem i 
zapewniają pełniejszą stabilizację stosunku pracy w czasie ich trwania, 
niż to czynią pozostałe rodzaje umów.



Umowa o pracę na czas nieokreślony zostaje zawarta wówczas, gdy 
strony wyraźnie to ustaliły lub gdy brak jest ustaleń, jaką zawarto 
umowę, a z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy nie wynika, 
że zawarto umowę innego rodzaju. Umowa o pracę na czas 
nieokreślony, zwana także umową bezterminową, charakteryzuje się 
tym, iż strony nie wskazują w niej daty lub zdarzenia, wskutek których 
miałaby ulec rozwiązaniu. Umowa ta stwarza dla pracownika najdalej 
idące gwarancje przede wszystkim w zakresie trwałości stosunku pracy.



Stosunek pracy na podstawie mianowania

Nawiązanie tego typu stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia 
woli pracodawcy i pracownika. Oznacza to, że mianowanie pracownika 
nie może być dokonane w sposób jednostronny, nawet z formalnego 
punktu widzenia. Obecnie na podstawie mianowania powstaje 
stosunek pracy pracowników urzędów państwowych, pracowników 
samorządu terytorialnego, nauczycieli, prokuratorów, funkcjonariuszy 
pożarnictwa. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z 
dniem określonym w akcie nominacyjnym, a jeżeli tego nie określono –
z dniem doręczenia pracownikowi aktu nominacyjnego. Mianowanie 
może nastąpić na stałe bądź do odwołania, albo na czas określony.



Stosunek pracy na podstawie powołania

W przypadku tej umowy powołanie następuje w drodze czynności 
prawnej organu powołującego, po uzyskaniu uprzedniej zgody 
zainteresowanego. Powinno ono nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
określenie stanowiska, na które dana osoba jest powołana, termin, od 
którego następuje powołanie oraz wysokość przysługującego 
wynagrodzenia. W skutek powołania nie może powstać stosunek pracy 
na okres próbny oraz na czas wykonania określony pracy. Rozwiązanie 
stosunku pracy powstałego na podstawie powołania następuje w 
drodze odwołania, które wywołuje dwojaki skutek:

• pozbawia pracownika piastowanego stanowiska,

• powoduje wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie.



Stosunek pracy na podstawie wyboru
Stosunek pracy z wyboru różni się od umownego stosunku pracy przede 
wszystkim sposobem jego nawiązania i rozwiązania. W drodze wyboru 
powstaje stosunek pracy osób pełniących kierownicze funkcje w 
organizacjach politycznych, społecznych i niektóre funkcje w 
samorządzie terytorialnym. Stosunek pracy z wyboru trwa przez okres, 
na który dokonano wyboru, i rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem 
mandatu przez:

• ustąpienie z zajmowanego stanowiska,

• upływ czasu,

• odwołanie,

• śmierć.



Rozwiązywanie umów o pracę
Sposoby rozwiązywania umów

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy rozwiązanie umów może nastąpić:

a) na mocy porozumienia stron,

b) przez oświadczenie woli jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

c) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie

umowy o pracę bez wypowiedzenia),

d) z upływem czasu, na który była zawarta,

e) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Ponadto umowa o pracę wygasa w przypadku śmierci pracownika, śmierci pracodawcy, z

upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.



Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wymaga 
zgodnego oświadczenia woli obu stron stosunku pracy i następuje w 
terminie ustalonym przez strony.

Może to nastąpić w każdym czasie, z pominięciem obowiązujących 
terminów i okresów wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę na 
mocy porozumienia stron może nastąpić przy wszystkich rodzajach 
umów o pracę, niezależnie od ograniczeń dotyczących wypowiadania 
umowy. Może ono nastąpić również w okresie już dokonanego 
wypowiedzenia, skracając okres wypowiedzenia lub zwalniając strony z 
obowiązku pozostawania w stosunku pracy do upływu okresu 
wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy 
porozumienia stron może wystąpić każda ze stron stosunku pracy.



Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli 
jednej ze stron, które ma na celu zakończenie istniejącego stosunku 
prawnego po upływie okresu wypowiedzenia.
Wystarczy, żeby oświadczenie o wypowiedzeniu złożone zostało w taki 
sposób, by druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. W drodze 
wypowiedzenia może być rozwiązana zarówno umowa zawarta na okres 
próbny, na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o 
pracę zawartej na okres próbny może nastąpić jednak w drodze 
wypowiedzenia jedynie przed upływem okresu próbnego, tzn. wówczas, gdy 
strony chcą wcześniej rozwiązać tę umowę. Rozwiązanie umowy na czas 
określony może być rozwiązane tylko wtedy, gdy wypowiedzenie to zmierza 
do rozwiązania tej umowy przed upływem czasu, na który była ona zawarta, 
oraz jedynie wówczas, gdy:
* umowa taka została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
* strony wyraźnie przewidziały taka możliwość w treści umowy.
Wypowiedzenie tej umowy możliwe jest tylko wtedy, gdy oba te warunki 
zostaną spełnione. Nie każda więc umowa zawarta na czas określony może 
być wypowiedziana przed upływem jej okresu.



Wypowiedzenie umowy o pracę niezależnie od rodzaju wypowiadanej 
umowy, powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie pracodawcy o 
wypowiedzenie umowy o racę powinno zawierać pouczenie o 
przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sadu pracy.

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania 
formy pisemnej musi być jednak dokonane w taki sposób, by 
oświadczenie to było na tyle wyraźne i jednoznaczne, aby nie budziło 
żadnych wątpliwości co do jego treści. W przeciwnym bowiem 
przypadku ciężar dowodu, że wypowiedzenie rzeczywiście miało 
miejsce, spoczywać będzie na pracowniku.



Okresy i terminy wypowiedzenia
Przez okres wypowiedzenia rozumie się czas, jaki musi upłynąć między 
złożeniem oświadczenia woli stron o wypowiedzeniu a rozwiązaniem te 
umowy w następstwie złożonego wypowiedzenia. Przez termin 
wypowiedzenia rozumie się zastrzeżony przez ustawodawcę dzień, w którym 
winien kończyć się okres wypowiedzenia. Przy umowie na okres próbny 
okres wypowiedzenia ustalony został odmiennie dla pracowników o okresie 
próbnym:
· nie przekraczającym 2 tygodnie – 3 dni robocze;
· dłuższym niż 2 tygodnie – tydzień;
· wynoszącym 3 miesiące – 1 MIESIĄC.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie, 
o ile klauzula tej treści znalazła się w umowie. Jeżeli klauzuli tej nie ma, 
wtedy umowy wypowiedzieć nie można.



Natomiast okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od 
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

· 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

· 1 tydzień, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

· 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu pracy u danego pracodawcy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u 
tego pracodawcy, niezależnie od występujących przerw między tymi 
zatrudnieniami. Terminy wypowiedzenia, ustalające, w jakim dniu kończy się 
okres wypowiedzenia, dotyczą wszystkich wypowiadanych umów o pracę. 

Okresy wypowiedzenia nie mogą być skracane. W razie zastosowania okresu 
wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem 
okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu 
rozwiązania umowy. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia 
umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje 
zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy. 

Wymiar zwolnienia wynosi:

- 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

- 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.



Tryb wypowiedzenia
Tryb wypowiedzenia umowy o pracę został ukształtowany odmiennie przy wypowiadaniu 
umów o pracę zawartych na okres próbny i na czas określony, odmiennie zaś przy 
wypowiadaniu umów zawartych na czas nieokreślony. 

Różnica ta jest dość znaczna, bowiem wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na 
czas nieokreślony powinno być uzasadnione. 

W stosunku do umów zawartych na okres próbny, na czas określony i wypowiadanych przez 
pracownika umów na czas nieokreślony, tryb ten sprowadza się jedynie do oświadczenia 
woli przy zachowaniu formy, okresu i terminu wypowiedzenia. 

Przyczyna wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony powinna 
być prawdziwa, obiektywna i konkretna, wskazując na przesłanki leżące u podstaw 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy mogą uzasadniać przyczyny leżące po stronie 
pracownika oraz przyczyny leżące po stronie pracodawcy. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracodawca przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu 
umowy zawartej na czas nieokreślony zobowiązany jest powiadomić pisemnie 
reprezentujący pracownika zarząd zakładowej organizacji związkowej o zamiarze 
wypowiedzenia i przedstawić mu przyczyny uzasadniające wypowiedzenie.



UMOWY ZAWIERANE NA PODSTAWIE 
KODEKSU CYWILNEGO

Rodzaje umów cywilno – prawnych Świadczenie pracy może być przedmiotem nie tylko 
prawnego stosunku pracy, lecz

również stosunków cywilnych, powstających w wyniku zawarcia umowy zlecenia i umowy 
o dzieło. Różnice między prawnym stosunkiem pracy a wskazanymi stosunkami cywilnymi 
polegają przede wszystkim na tym, że:

- w prawnych stosunkach pracy następuje włączenie pracownika do załogi zakładu pracy

i podporządkowanie go poleceniom kierownictwa dotyczącym pracy, przy czym pracownik

zobowiązuje się nie do wykonania jakiegokolwiek konkretnego zadania, lecz do 
wypełnienia określonego rodzaju pracy związanej z określonym stanowiskiem, zawodem 
lub kwalifikacjami,

- w prawnych stosunkach pracy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania dla danej

dziedziny pracy lub kategorii pracownika miary pracy, która może być wyrażona

w obowiązującym czasie trwania pracy, w obowiązującej normie wydajności lub w obu tych

miernikach jednocześnie, co w stosunkach cywilnoprawnych nie występuje.

Stosunki cywilne powstają w wyniku umowy zlecenia i umowy o dzieło.



Umowa zlecenie
Na jej podstawie można powierzyć zleceniobiorcy wykonanie zadania lub czynności, 
które nie posiadają cech stosunku pracy określonych w Kodeksie Pracy (czyli nie są 
pracą na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, za którą pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie). 

Umowa zlecenie nie stwarza między stronami ani trwałej więzi, ani obowiązku 
podporządkowania zleceniodawcy w toku pracy. Umowa zlecenie jest mniej 
wygodna dla zleceniobiorcy, bo nie daje mu tzw. pracy etatowej i pewności 
zatrudnienia, nie pociąga za sobą nabywania uprawnień pracowniczych, np.: w 
postaci urlopu wypoczynkowego. 

Jeśli umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego, to 
opłacanie składek na ZUS jest obowiązkowe. Składkę emerytalną i rentową 
finansują po połowie zleceniodawca i zleceniobiorca. Ubezpieczenie wypadkowe 
jest obowiązkowe - jeśli umowa jest wykonywana w siedzibie lub miejscu 
prowadzenia działalności przez zleceniodawcę (składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe opłaca zleceniodawca, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne). Od 
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia należy również potrącić składkę 
zdrowotną.



Jeżeli umowa zostaje zawarta z podmiotem innym niż Twój pracodawca 
(czy pracownik), to płacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego 
i zdrowotnego nie jest wymagane. W przypadku gdy strony umowy 
pozostają ze sobą w stosunku pracy to koniecznie powinniśmy ponieść 
koszty tyczące się ubezpieczeń. Inaczej mówiąc jeżeli jednak zawarliśmy 
umowę zlecenia z pracodawcą, z którym pozostajemy w stosunku pracy, 
lub jeżeli w ramach tej umowy wykonujemy pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostajemy w stosunku pracy to w świetle ustawy o 
ubezpieczeniach społecznych uważani będziemy za pracownika i 
powstanie konieczność opłacania składek od łącznego przychodu z 
umowy o pracę i od przychodów z umowy zlecenia.

Ważne: Nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne od umów 
zlecenia zawartych z uczniami bądź studentami, którzy nie ukończyli 26 
roku życia.



Zlecenie może wypowiedzieć każda ze stron, jest to bowiem stosunek 
oparty na wzajemnym zaufaniu. Powinien jednak zwrócić 
przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten już zdążył poczynić w celu 
należytego wykonania zlecenia. W razie odpłatnego zlecenia 
zleceniodawca obowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część 
wynagrodzenia odpowiadająca jego dotychczasowym czynnościom. 
Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także 
naprawić szkodę wynikłą z rozwiązania stosunku zleceniowego. 
Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże 
gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego 
powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wynikłą z tego powodu 
szkodę.



Umowa o dzieło
Na podstawie umowy o dzieło jedna strona zobowiązuje się do wykonania zamówionego 
dzieła, druga zaś do zapłaty wynagrodzenia. Jest więc ona umową rezultatu, czym różni się 
zarówno od umowy o pracę, jak i od umowy zlecenia, które przewidują jedynie obowiązek 
należytego świadczenia pracy. 

W tym przypadku formalności ograniczone są do minimum. Wystarczy sporządzić 
odpowiednią umowę. Po zakończeniu pracy wykonawca powinien pokwitować odbiór 
wynagrodzenia na dokumencie, zawierającym jego dane, dane zlecającego, dane umowy 
oraz kwotę wynagrodzenia (tzw. rachunek za wykonanie umowy o dzieło). Ten rachunek 
wraz z umową stanowi podstawę do zaksięgowania wydatku w koszty uzyskania przychodu. 

Przy umowie o dzieło nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, co z pozoru wydaje się korzystnym rozwiązaniem - zamiast oddawać część 
pieniędzy ZUS-owi, moglibyśmy wziąć wszystko dla siebie. Ale to tylko pozorne korzyści, bo 
tego typu umowa pozbawia nas wszystkich świadczeń: urlopowych, chorobowych, zasiłku 
dla bezrobotnych, renty i emerytury. Tylko umowy o dzieło zawarte z własnym pracodawcą 
pociągają za sobą obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
Umowa o dzieło, której nie towarzyszy umowa o pracę z tym samym podmiotem, nie jest 
tytułem ubezpieczenia społecznego. 

Czas przepracowany na takiej umowie nie jest wliczany do ogólnego stażu pracy.



Przepisy ochrony pracy osób 
niepełnosprawnych

Orzekanie o niepełnosprawności

Art. 3. 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się 
do realizacji celów określonych ustawą: 

1) znaczny; 

2) umiarkowany; 

3) lekki. 

2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także 
podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych 
przepisów



• Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w 
warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

• Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z 
naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo 
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

• Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej 
sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności 
do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o 
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i 
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze lub środki techniczne.



Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie 
sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez 
pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa 
się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza 
możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego 
warunków pracy chronionej, w przypadkach: 

1) przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej; 

2) zatrudnienia w formie telepracy. 

Kontrolę w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 
przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy



• Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób 
niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub 
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z 
powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia 
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki 
lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w 
sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 2. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w 
drodze rozporządzenia, kryteria oceny niepełnosprawności u osób w 
wieku do 16 roku życia



Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 
2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 
art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie 
art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 
2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;



2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 
2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 
3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 
3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem 
o lekkim stopniu niepełnosprawności.



• Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym 
stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować 
odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, 
nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę 
osobę gotowości przystąpienia do pracy. 

• Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w 
ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. 

• Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy 
pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości –
udowodnione przez pracodawcę.



Czas pracy art.15 
• Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na 

dobę i 40 godzin tygodniowo. 

• 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo Czas pracy osoby 
niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 
tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może 
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo

• Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w 
godzinach nadliczbowych



Przepisów art. 15 nie stosuje się: 

• 1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 

• 2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający 
badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz 
sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 

• Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15, nie 
powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w 
stałej miesięcznej wysokości. 



• Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy 
na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 
15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisu art. 
134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 917, z późn. zm.8) ).



Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w 
wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do 
pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu 
jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni 
niepełnosprawności. 

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie uprawnionej 
do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni 
roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych 
przepisów. 

3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 2, jest 
niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop 
dodatkowy określony w ust. 1.



Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma 
prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 
pkt 2; 
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub 
usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub 
jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami 
pracy. 
2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, 
oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. 
3. Łączny wymiar urlopu określonego w art. 19 ust. 1 i zwolnienia od pracy, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. 
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1. 



• U S T AWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


