
Elementy prawa  
 

Temat: Instytucje prawne prawa pracy w RP. 
 
Lekcja na podstawie: e-podreczniki 

 
Nauczysz się:  
1. Zdefiniujesz prawo pracy. 
2. Poznasz rodzaje umów o pracę. 
3. Przeanalizujesz, jak można rozwiązać umowę o pracę. 
4. Ocenisz zakres praw i obowiązków pracowniczych w polskim prawie. 
5. Scharakteryzujesz rodzaje urlopów. 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
 
DEFINICJA PRAWA PRACY 
 
Wstęp 
 
W otaczającej nas i szybko zmieniającej się rzeczywistości także relacje pomiędzy stronami stosunku 
pracy ewoluują w różnych kierunkach. Również prawo pracy podlega modyfikacjom. Przemiany te 
obejmują kwestie: 
− zasad prawa pracy,  
− nadzoru i kontroli nad jego przestrzeganiem,  
− rodzajów stosunku pracy,  
− wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń,  
− obowiązków pracodawcy i pracownika,  
− odpowiedzialności w stosunkach pracy,  
− czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem,  
− zatrudnienia młodocianych,  
− bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− sporów o roszczenia ze stosunku pracy. 
Czy wiesz, że pracownikom w określonych sytuacjach przysługuje prawo do strajku, a pierwszy 
w historii strajk miał miejsce już 3 tys. lat temu w Egipcie, kiedy to za panowania Ramzesa III 
rzemieślnicy pracujący przy budowie grobowca faraona podnieśli bunt? Albo, że obecnie praca może 
być wykonywana regularnie także poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, czyli jako tzw. telepraca czy praca zdalna? Poznaj podstawowe instytucje prawa 
pracy, z którymi już wkrótce spotkasz się jako uczestnik szeroko pojętego rynku pracy. 
 
Pojęcie prawa pracy 
 
Prawo pracy to zespół norm prawnych, które określają prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców oraz postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, 
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.  
 
W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy k.c., jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Istotny jest 
także fakt, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, 
wówczas przepisy k.p. stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. 
 
RODZAJE UMÓW O PRACĘ 

 
Stosunek pracy można nawiązać m.in. poprzez zawarcie umowy o pracę. Kodeks pracy przewiduje 
trzy rodzaje umów o pracę, a mianowicie: 
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a) umowa o pracę na okres próbny, 
b) umowa o pracę na czas określony, 
c) umowa o pracę na czas nieokreślony. 
 
Definicja umowy o pracę: Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. 
W ramach umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. 
Pracodawca zobowiązuje się, że będzie mu za tę pracę płacił. 
 
Zasadniczo umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Pracownik powinien ją otrzymać jeszcze 
przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków. W przypadku gdy umowa nie została 
zawarta w formie pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza na 
piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Gdyby tego nie uczynił, 
popełniłby wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny. 
 
Umowa o pracę powinna określać: 

• strony; 
• rodzaj pracy; 
• rodzaj umowy; 
• datę jej zawarcia. 

 
Oprócz tego w umowie o pracę powinny zostać zapisane warunki pracy i płacy. 
W szczególności chodzi o: 

• miejsce wykonywania pracy; 
• wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 
• wymiar czasu pracy, np. pełny etat; ¾ etatu; 
• termin rozpoczęcia pracy. 

 
A. Umowa o pracę na okres próbny 
 
Umowa na okres próbny jest szansą na wzajemne sprawdzenie się pracodawcy i pracownika. 
Pracodawca ma możliwość sprawdzenia kwalifikacji i kompetencji pracownika oraz jego 
przydatności do wykonywania określonej pracy. Umowa na okres próbny może być zawarta na 
dowolny czas, nie może on jednak przekraczać 3 miesięcy. Po upływie czasu, aby nie kontynuować 
dotychczasowej współpracy, nie trzeba dokonywać żadnych czynności. Jeżeli pracodawca 
i pracownik są zadowoleni ze współpracy, mogą zastąpić tę umowę inną, czyli taką, którą wybiorą 
jako najwłaściwszą. 
 
B. Umowa o pracę na czas określony 
 
Umowa o pracę na czas określony wyróżnia się tym, że posiada zdefiniowany czas, na jaki zostaje 
zawarta. Przy zawieraniu umowy na czas określony występują pewne ograniczenia, a mianowicie: 

• łączna ich liczba u jednego pracodawcy nie może przekraczać trzech; 
• czas, na jaki zostaje zawarta, nie może przekraczać 33 miesięcy, z pewnymi wyjątkami, 

m.in.: umowy na zastępstwo, umowy o charakterze dorywczym czy sezonowym, umowy 
w ramach wykonywania pracy objętej trwaniem kadencji. 

 
 
C. Umowa o pracę na czas nieokreślony 
 
W ramach umowy o pracę na czas nieokreślony obie jej strony nawiązują stosunek pracy i nie 
określają jego końcowej daty. Umowę tę charakteryzuje najbardziej trwały charakter (najbardziej 
trwała więź prawna pomiędzy pracownikiem a pracodawcą). Umowa ta charakteryzuje się długim 
okresem wypowiedzenia, uzależnionym od długości dotychczasowego zatrudnienia. Okres ten może 
wynosić nawet 3 miesiące. Umowę na czas nieokreślony strony zawierają, zakładając dłuższą 
współpracę i stałe funkcjonowanie danego stanowiska w organizacji. 



Często stosowaną praktyką jest poprzedzanie umowy o pracę na czas nieokreślony umową na okres 
próbny. Umowa o pracę na czas nieokreślony powinna zawierać określone załączniki. 
Należą do nich m.in.: 

• zakres obowiązków pracownika; 
• kwestionariusz osobowy; 
• oświadczenie do celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy; 
• świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy; 
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku; 
• potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy i przepisami BHP; 
• zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP; 
• karta badań okresowych i kontrolnych 

 
D. Umowa o pracę na zastępstwo 
 
Umowa na zastępstwo jest de facto formą umowy o pracę na czas określony. Stanowi też pewien 
wyjątek od ogólnych reguł i może być zawarta na czas dłuższy niż 33 miesiące. Celem tej umowy jest 
stworzenie tymczasowej więzi między pracownikiem a pracodawcą. 
 
Pracownik zatrudniony na podstawie tej umowy zastępuje pracownika nieobecnego i przejmuje jego 
zadania. Umowa na zastępstwo nie musi zawierać czasu trwania i kończy się w momencie powrotu 
nieobecnego pracownika do pracy. 
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