
Umowy o pracę

www.pip.gov.pl



Umowy o pracę

Kilka słów o umowie o pracę

Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią -
zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju
na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz
w miej scu i cza sie przez nie go wy zna czo nym. Pra co -
daw ca zaś zo bo wią zu je się za trud niać pra cow ni ka
za wy na gro dze niem. Aby móc mó wić o sto sun ku pra -
cy mu szą łącz nie za ist nieć:
� pod po rząd ko wa nie pra cow ni ka po le ce niom pra co -

daw cy,
� obo wią zek oso bi ste go świad cze nia pra cy,
� wy ko ny wa nie pra cy za wy na gro dze niem,
� wy ko ny wa nie pra cy w miej scu i cza sie wy zna czo -

nym przez pra co daw cę,
� po wta rzal ność wy ko ny wa nia pra cy (we dług usta lo -

ne go har mo no gra mu),
� ob cią że nie pra co daw cy ry zy kiem pro wa dzo nej dzia -

łal no ści i za trud nia nia pra cow ni ków.

Jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie
spełniony, stosunek pracy nie zaistnieje.

Sto su nek pra cy mo że po wstać na pod sta wie:
� umo wy o pra cę (na czas: okre ślo ny, nie okre ślo ny, za -

stęp stwa lub wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy),
� po wo ła nia (za trud nie nie dy rek to ra fir my),
� wy bo ru (za trud nie nie osób wy ło nio nych w wy bo -

rach, np. wój ta, bur mi strza, sta ro sty),
� mia no wa nia (no mi na cji) (za trud nie nie urzęd ni ków

lub na uczy cie li z od po wied nim sta żem pra cy),
� spół dziel czej umo wy o pra cę (za trud nie nie człon -

ków spół dziel ni).



Za wie ra jąc umo wę o pra cę, pra co daw ca usta li z To -
bą ro dzaj umo wy. Ko deks pra cy wy ró żnia kil ka ro dza -
jów umów o pra cę. W za le żno ści od wo li oby dwu stron
umo wa ta ka mo że być za war ta:

�  na okres prób ny

Umo wa ta ma na ce lu umo żli wić pra co daw cy po zna -
nie Two ich kwa li fi ka cji, a To bie da je mo żli wość oce ny
wła snych pre dys po zy cji do da nej pra cy oraz umo żli wia
za po zna nie się z wa run ka mi i or ga ni za cją pra cy w za kła -
dzie. Za trud nie nie na tej pod sta wie nie mo że trwać dłu -
żej niż 3 mie sią ce.

�  na czas okre ślo ny

Ce lem tej umo wy jest na wią za nie sto sun ku pra cy
na z gó ry okre ślo ny czas. Ule ga ona roz wią za niu z upły -
wem ter mi nu wska za ne go w umo wie. Pra co daw ca mo -
że wy po wie dzieć ta ką umo wę za 2-ty go dnio wym
wy po wie dze niem, je że li zo sta ła za war ta na okres dłu ż-
szy niż 6 mie się cy i stro ny prze wi dzia ły w umo wie ta ką
mo żli wość.
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�  na czas wykonania określonej pracy

Umo wa za wie ra na, gdy nie da się ści śle okre ślić cza su
trwa nia po wie rzo nej pra cy, naj czę ściej przy pra cach do -
ryw czych i se zo no wych. Roz wią zu je się au to ma tycz nie
w dniu ukoń cze nia pra cy.

�  umo wa na za stęp stwo

Pra co daw ca mo że za trud nić Cię na pod sta wie tej umo -
wy, je że li za cho dzi ko niecz ność za stą pie nia pra cow ni ka
w cza sie je go uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.
Umo wa ta ka roz wią zu je się z chwi lą po wro tu za stę po -
wa ne go pra cow ni ka. Do pusz czal ne jest ta kże jej wcze -
śniej sze roz wią za nie za wy po wie dze niem w cią gu 3 dni
ro bo czych.

�  umo wa na czas nie okre ślo ny

Jest to umo wa naj ko rzyst niej sza dla pra cow ni ka, za pew -
nia bo wiem naj szer szą ochro nę przed zwol nie niem
z pra cy. Pra co daw ca mo że ją wy po wie dzieć tyl ko z uza -
sad nio nych przy czyn, a w pi śmie o wy po wie dze niu mu -
si je po dać. Ko deks pra cy nie za wie ra ka ta lo gu mo żli-
wych przy czyn roz wią za nia umo wy o pra cę na czas nie -
okre ślo ny. Ta ki mi przy czy na mi mo gą być jed nak:
� nie na le ży te wy ko ny wa nie obo wiąz ków pra cow ni -

czych, 
� utra ta za ufa nia pra co daw cy do pra cow ni ka, 
� niezadowalające wyniki i efekty pracy pracownika, 
� długotrwała choroba pracownika.



Umowy o pracę

Elementy umowy o pracę

Zwróć uwa gę, czy umo wa o pra cę za wie ra wszyst kie
wy ma ga ne ele men ty, któ re są nie zbęd ne w ce lu ochro -
ny Two ich praw, tj.:

� stro ny umo wy,

� ro dzaj umo wy,

� da tę jej za war cia,

� oraz wa run ki pra cy i pła cy, w szcze gól no ści:

� ro dzaj pra cy,

� miej sce wy ko ny wa nia pra cy,

� wy na gro dze nie za pra cę od po wia da ją ce ro dza jo -
wi pra cy, ze wska za niem skład ni ków wy na gro -
dze nia,

� wy miar cza su pra cy, 

� ter min roz po czę cia pra cy.

(Podstawa prawna: art. 29 § 1 kp)

Umo wę o pra cę za wie ra się na pi śmie. Je że li
umo wa o pra cę nie zo sta ła za war ta w for mie
pi sem nej, pra co daw ca po wi nien, najpóź niej
w dniu roz po czę cia pra cy, po twierdzić pra -
cow ni ko wi na pi śmie usta le nia co do stron
umo wy, ro dza ju umo wy oraz jej wa run ków. 
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Naruszenie 
praw pracowniczych

Nie cze kaj! 
Je że li pra cu jesz bez umo wy, 
to pra cu jesz na czar no. 
Do ma gaj się pi sem ne go po twier dze nia 
wa run ków umo wy! 

Nie do peł nie nie przez pra co daw cę obo wiąz ku po -
twier dze nia na pi śmie ro dza ju umo wy i jej wa run ków
nie po wo du je nie wa żno ści za war tej umo wy. W ce lu jej
po twier dze nia mo żesz wy stą pić z po wódz twem do są -
du pra cy lub zwró cić się o po moc do Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Za nim przy stą pisz do pra cy, mu sisz:

� przejść wstęp ne ba da nia le kar skie. Pra co daw ca
nie mo że do pu ścić Cię do pra cy bez ak tu al ne go
orze cze nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze -
ciw wska zań do pra cy na da nym sta no wi sku. Koszt
ba dań po kry wa pra co daw ca.

� pod dać się wstęp ne mu prze szko le niu w za kre -
sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny
pra cy.

Szko le nie to po -
win no od by wać
się w cza sie pra -
cy i na koszt pra -
co daw cy.
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Inne formy zatrudnienia

Pra cę mo żesz świad czyć ta kże na pod sta wie umów
cy wil no praw nych – zle ce nia lub o dzie ło. Za sa dy ich za -
wie ra nia ure gu lo wa no w Ko dek sie cy wil nym. Nie gwa -
ran tu ją one upraw nień pra cow ni czych, jak np. urlop
wy po czyn ko wy czy wy na gro dze nie za pra cę w go dzi -
nach nad licz bo wych. 

Je że li Two ja pra ca na pod sta wie umo wy cy wil no -
praw nej ma prze wa ża ją ce ce chy sto sun ku pra cy, tzn.
wy ko nu jesz ją pod kie row nic twem pra co daw cy oraz
w miej scu i cza sie przez nie go wy zna czonym lub pra -
cu jesz w ta kich sa mych wa run kach jak za trud nio ny
na eta cie, mo żesz wy stą pić do są du pra cy z po wódz -
twem o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy. 
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Bezrobotny 
powiadamia PUP

Jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, masz
obowiązek zawiadomienia powiatowego urzędu pracy
w ciągu 7 dni – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej. Gdy np. zakładasz własną
firmę – wzór wniosku poniżej – powiadom PUP.

Bez ro bot ny, któ ry pod jął za trud nie nie, in ną pra cę za -
rob ko wą lub dzia łal ność go spo dar czą bez po wia do mie -
nia o tym wła ści we go po wia to we go urzę du pra cy,
pod le ga ka rze grzyw ny od 500 do 5 000 zł.

Wo bec bez ro bot ne go, któ ry nie po wia do mił urzę du
pra cy w ter mi nie 7 dni, ale uczy nił to przed dniem prze -
pro wa dze nia kon tro li, in spek tor pra cy nie za sto su je man -
da tu kar ne go ani nie skie ru je wnio sku o uka ra nie do są du.
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Prawa i przywileje
pracownika

W po rów na niu z umo wa mi cy wil no praw ny mi
umo wa o pra cę jest dla pra cow ni ka naj ko rzyst niej -
szą for mą za trud nie nia. Za wie ra jąc ją, ko rzy stasz
z praw i przy wi le jów pra cow ni czych, prze wi dzia -
nych w Ko dek sie pra cy i in nych prze pi sach pra wa
pra cy. Masz pra wo m.in. do:

� urlo pu wy po czyn ko we go – co rocz ne go, nie prze -
rwa ne go i płat ne go, któ re go wy miar wy no si:
� 20 dni – je że li Twój ogól ny staż pra cy u wszyst -

kich pra co daw ców jest krót szy niż 10 lat,
� 26 dni – je śli staż ten obej mu je co naj mniej 10

lat.
Pierw szy urlop mo żesz wziąć już po mie sią cu

pra cy. Z upły wem ka żde go mie sią ca uzy sku jesz pra wo
do urlo pu w wy mia rze 1/12 wy mia ru, ja ki przy słu gu je
po prze pra co wa niu ro ku. 

Pra wo do ko lej nych urlo pów na bę dziesz 
w ka żdym na stęp nym ro ku ka len da rzo wym.

Do okre su pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo pu,
do li cza się na stę pu ją ce okre sy za koń czo nej na uki w:
� za sad ni czej lub in nej rów no rzęd nej szko le za wo do -

wej – nie wię cej niż 3 la ta,
� śred niej szko le za wo do wej – nie wię cej niż 5 lat,
� śred niej szko le za wo do wej dla ab sol wen tów za sad -

ni czych (rów no rzęd nych) szkół za wo do wych – 5 lat,
� śred niej szko le ogól no kształ cą cej – 4 la ta,
� szko le po li ce al nej – 6 lat,
� szko le wy ższej – 8 lat.

Wskazanych okresów nie sumuje się.
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Prawa i przywileje
pracownika

Przy słu gu je Ci rów nież pra wo do:

� ochro ny wy na gro dze nia za pra cę – Wy pła ty wy na -
gro dze nia do ko nu je się co naj mniej raz w mie sią cu,
w sta łym i usta lo nym z gó ry ter mi nie, nie póź niej
jed nak niż w cią gu pierw szych 10 dni na stęp ne go
mie sią ca ka len da rzo we go. Na Two je żą da nie pra co -
daw ca ma obo wią zek udo stęp nić do wglą du do ku -
men ty, na pod sta wie któ rych ob li czo no przy słu-
gu ją ce Ci wy na gro dze nie. 

Od 1 stycz nia 2015 r. mi ni mal ne wy na gro dze nie
wy no si 1750 zł. Kwo ty mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia za pra cę do spraw dze nia na stro nie Mi ni ster -
stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej www.mpips.gov.pl

� pra cy z za cho wa niem norm cza su pra cy. Ogra ni -
cze nia do ty czą m. in.: do bo wej i ty go dnio wej nor my
cza su pra cy, rocz ne go li mi tu go dzin nad licz bo wych,
nie prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go i ty go dnio -
we go.

Za sad ni czo czas pra cy nie mo że prze kra czać 8 go dzin
na do bę i prze cięt nie 40 go dzin w przeciętnie pię cio dnio -
wym ty go dniu pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym
nie prze kra cza ją cym 4 mie się cy. Rocz ny li mit go dzin nad -
licz bo wych zgod nie z Ko dek sem pra cy wy no si 150 go dzin.
Nie prze rwa ny od po czy nek do bo wy wy no si co naj mniej
11 go dzin w ka żdej do bie. Nie prze rwa ny od po czy nek ty -
go dnio wy wy no si co naj mniej 35 go dzin i obej mu je co naj -
mniej 11 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go.
(pod sta wa praw na: art. 129 §1 kp, art. 132 § 1 kp, art. 133
§ 1 kp, art. 151 § 3 kp)
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Wykroczenia przeciwko
prawom pracownika

Nie udzie le nie pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko -
we go lub bez pod staw ne ob ni że nie wy mia ru te go urlo -
pu, nie wy pła ce nie w usta lo nym ter mi nie wy na gro -
dze nia lub in ne go świad cze nia przy słu gu ją ce go pra -
cow ni ko wi, na ru sze nie prze pi sów o cza sie pra cy – sta -
no wi wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
i gro zi ka rą grzyw ny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Pra co daw ca za wie ra ją cy umo wę cy wil no praw ną
w wa run kach, w któ rych po win na być za war ta umo -
wa o pra cę, nie po twier dza ją cy jej na pi śmie lub do -
pusz cza ją cy do pra cy bez wy ma ga nych ba dań
le kar skich lub szko leń bhp, po peł nia wy kro cze nie
– za gro żo ne ka rą grzyw ny od 1 000 do 30 000 zł.



Zgłoś się do ZUS i PIP
C

opyright © Państw
ow

a Inspekcja P
racy 11

038/04/00

Je że li pra cu jesz na pod sta wie umo wy o pra cę, umo -
wy zle ce nia lub in nej umo wy o świad cze nie usług,
do któ rej sto su je się prze pi sy Ko dek su cy wil ne go o zle -
ce niu, pra co daw ca mu si zgło sić Cię do ubez pie czeń
spo łecz nych w cią gu 7 dni od da ty za trud nie nia. Ubez -
pie cze niom spo łecz nym nie pod le ga ją ucznio wie gim -
na zjów, szkół po nad gim na zjal nych, po nad pod sta wo-
wych i stu den ci do ukoń cze nia 26 lat (chy ba, że są za -
trud nie ni w ra mach umo wy o pra cę), a ta kże oso by pra -
cu ją ce na pod sta wie umo wy o dzie ło.

Bez płat ną po ra dę praw ną mo żesz uzy skać w okrę -
go wych in spek to ra tach pra cy. 

Szcze gó ło we in for ma cje znaj dziesz na
www.pip.gov.pl

Je że li two je pra wa są na ru sza ne, mo żesz zło żyć
skar gę na pra co daw cę. Na le ży po dać w niej swo je
imię i na zwi sko oraz ad res. In spek tor pra cy jest zo bo -
wią za ny do nie ujaw nia nia pra co daw cy, że kon tro la jest
na stęp stwem skar gi, chy ba że wy ra zisz na to pi sem ną
zgo dę.

W przy pad ku za py tań praw nych wy sy ła nych e -ma ilem
ta kże na le ży po dać da ne oso bo we oraz ad res nadaw cy.
Sam ad res e -ma il nie wy star czy! Okrę go wy in spek to rat
pra cy za strze ga so bie mo żli wość wy bo ru dro gi od po wie -
dzi, tj. za po śred nic twem tra dy cyj nej pocz ty lub e -ma ila.
Od po wie dzi za rów no na skar gi pi sem ne, jak i prze sy ła ne
dro gą e -ma ilo wą udzie la ne są w cią gu 30 dni.
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