
Temat: Formy zatrudnienia – 
podstawowe pojęcia  

Podczas zajęć:  
1. Dowiesz się jakie są możliwe formy zatrudnienia 
2. Poznasz możliwe systemy płac 
3. Zapoznasz się z podstawowymi prawami i obowiązkami 

pracownika i pracodawcy 
 

Do zajęć przygotuj podręcznik do postaw przedsiębiorczości 
(s. 189-210) oraz zeszyt przedmiotowy, w którym 
będziesz wykonywał/a wszystkie zadania.  

Najważniejsze zagadnienia znajdziesz w przygotowanej 
przeze mnie prezentacji (Też ją znajdziesz na stronie 
szkoły). Podążaj z biegiem prezentacji i zrób notatki w 
zeszycie przedmiotowym. Nie musisz wysyłać zdjęć 
swoich notatek ;).   



Stosunek pracy a forma zatrudnienia 

• Od wyboru formy zatrudnienia zależą prawa i 
obowiązki stron.  

• Podejmując płatną „pracę” możesz zawrzeć: 
1) umowę o pracę – powstaje stosunek pracy, a Ty 

jesteś pracownikiem zatrudnionym na 
podstawie Kodeksu Pracy 

2) Umowę cywilnoprawną – strony  umowy 
podlegają Kodeksowi Cywilnemu, nie powstaje 
stosunek pracy 

Na następnej stronie masz różne rodzaje umów 
wynikających z powyższego podziału 



FORMY ZATRUDNIENIA 

UMOWA O PRACĘ 

Na okres próbny 

Na czas określony 

• Na zastępstwo 

• Na czas wykonania 
określonej pracy 
(sezonowe) 

Na czas 
nieokreślony 

UMOWA  
CYWILNO-PRAWNA 

Umowa 
zlecenia 

Umowa o 
dzieło 

Kontrakt 
menedżerski 

Umowa 
agencyjna 



Umowa o pracę 

• Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju(1) na rzecz pracodawcy (2)  
i pod jego kierownictwem (3), a pracodawca do 
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

• Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe 
rodzaje umów o pracę: 
- umowa na okres próbny, 
- umowa na czas określony, 
- umowa na czas nieokreślony. 



• Umowa na okres próbny może poprzedzać 
zawarcie pozostałych umów. Nie może ona 
przekroczyć trzech miesięcy.  

• Umowa na czas określony może być zawarta w 
celu zastąpienia pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na czas 
tej nieobecności. 

• Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony 
jest równoznaczne w skutkach prawnych z 
zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, 
jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły 
umowę o pracę na czas określony na następujące 
po sobie okresy, o ile przerwa między 
rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej 
umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca. 
 



Kodeks stanowi, że umowa o pracę powinna być zawarta 
na piśmie i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej 
zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 

* rodzaj pracy, 

* miejsce wykonywania pracy, 

 * wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, 
ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 

* wymiar czasu pracy, 

* termin rozpoczęcia pracy. 

  

Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca 
powinien nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez 
pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia 
co do rodzaju umowy oraz jej warunków 



Umowa o dzieło 
• KC art. 627-646 

• Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający 
do zapłaty wynagrodzenia 

• Umowa: zobowiązująca, odpłatna, 
konsensualna 

• Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za: 
zapewnienie warunków BHP, urlopu, odprawy, 
zasiłku, zapewnienie ochrony socjalnej 



Umowa powinna zawierać: 
• Rodzaj dzieła, 

• Termin wykonania dzieła, 

• Sposób i wysokość zapłaty 

 

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w 
przypadku nieprawidłowego lub 
nieterminowego wykonania 

Powinna był zakończona konkretnym i 
namacalnym efektem (dziełem) 

 



Umowa zlecenie 

• KC art. 734 – 751 
• Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 

dokonania określonej czynności prawnej dla 
dającego zlecenia 

• Umowa nie daje zleceniobiorcy prawa do urlopu i 
świadczeń socjalnych 

• Umowa powoduje obowiązek płacenia składek 
ZUS (chyba, że osoba ma już je opłacane z innego 
tytułu)   

• Przedmiotem może być dążenie do osiągnięcia 
określonego rezultatu 



Kontrakt menadżerski 

• Dotyczy pracy polegającej na zarządzaniu w 
imieniu właściciela jego firmą w celu 
przysporzenia mu korzyści majątkowych 

• Można zawrzeć tam korzystne dla pracownika 
rozwiązania (urlopy płatne), ale większość 
świadczeń socjalnych jest znacznie 
ograniczona  



Umowa agencyjna 

• Przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, 
w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, 
za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z 
klientami umów na rzecz dającego zlecenia 

• Może być zawarta na czas określony lub 
nieokreślony 



Scharakteryzuj podane typy umów – zrób krótką 

notatkę w zeszycie  

A Umowa o pracę;  

B Umowa zlecenie;  

C Umowa o dzieło;  

D Umowa agencyjna;  

E Kontrakt menedżerski;  

F Samozatrudnienie 



Zdecyduj jakiego rodzaju umowy opisują poniższe cechy 
PRZERYSUJ TABELE DO ZESZYTU 





Systemy płac 

ZA CZAS PRACY 

• OKREŚLONA STAWKA 
ZA PRZEPRACOWANĄ 
GODZINĘ 

• WYNGRODZNIE NIE 
JEST UZALEŻNIONE 
OD EFKTÓW PRACY 

• NAJCZĘŚCIEJ 
WYKORZYSTYWANE 
W PRACY 
ROBOTNICZEJ 

PROWIZYJNE 

• ZALEŻNE OD 
EFEKTÓW PRACY 

• WYSOKOŚĆ 
WYNAGRODZENIA 
JEST PROCENTEM OD 
WARTOŚCI 
DOKONANYWANYCH 
TRANSAKCJI LUB 
ZYSKU OD 
KONTRAKTU 

• CZĘSTO 
WYKORZYSTYWANE 
W BRANŻY 
HANDLOWEJ I 
USŁUGOWEJ 

WYNAGRODZENIE 
AKORDOWE 

• UZALEŻNIONE OD 
ILOŚCI 
WYTWORZONYCH 
PRZEZ PRACOWNIKA 
PRODUKTÓW 

• SYSTEM UWAŻANY 
JAKO NAJBARDZIEJ 
WYDAJNY 

FORMY WYNAGRODZENIA 



Na WYNAGRODZENIE BRUTTO składają się: 
- wynagrodzenie pracownika „na rękę” – 
WYNAGRODZENIE NETTO 
- podatek dochodowy 
- składki na ubezpieczenie społeczne 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 
KOSZTY PRACY – koszty ponoszone przez 
pracodawcę w związku z zatrudnianiem, 
przekwalifikowanie i doskonaleniem 
pracowników.   

Płaca netto a wynagrodzenie brutto 



Podstawowe prawa i obowiązki stron 
stosunku pracy 

Zapoznaj się z tekstem na stronie 248 podręcznika.  

•Kodeks pracy przewiduje zarówno dla 
pracowników jak i pracodawców szereg praw i 
obowiązków. 

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców 
dotyczą tylko zatrudnienia pracowniczego.  

•  Przepisy kodeksu pracy nie będą miały 
zastosowania do niepracowniczych form 
zatrudnienia 



Obowiązki pracodawcy 

• Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia, 
• Organizacja pracy, 
• Przestrzeganie norm i wymiaru czasu pracy (w zwykłym systemie 

czasu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 
przeciętnie 40 godzin w tygodniu), 

• Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, 
• Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
• Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny 

pracowników 
• Zaspokajanie w miarę posiadanych środków potrzeb socjalnych 

pracowników 
• Prowadzenie i przechowywanie akt pracowniczych 



Obowiązki pracownika 

• Wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz 
stosowanie się do poleceń przełożonych, 

• Przestrzeganie czasu pracy, 

• Przestrzeganie regulaminu pracy i porządku pracy, 

• Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa    i 
higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 

• Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia 
oraz zachowanie w tajemnicy informacji poufnych, 

• Przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 



Uprawnienia pracownika 
• Prawo do wynagrodzenia - Wynagrodzenie za pracę powinno być 

tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi 
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej 
wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej 
pracy, 

• Prawo do urlopu - Pracownikowi przysługuje prawo do 
corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, 
którego nie można się zrzec. Długość urlopu zależy od stażu 
pracy i wynosi 20 albo 26 dni. 

• Prawo do odpoczynku dobowego (przynajmniej 11 godzin), 
odpoczynku tygodniowego (35 godzin) oraz prawo do przerwy 
(15 minut jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi 
co najmniej 6 godzin). 

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem – urlop macierzyński, 
rodzicielski, wychowawcze- więcej na następnych zajęciach 



ZADANIE DO WYKONANIA W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM 
Podziel poniższe sytuacje na: A. prawa pracownika, B. obowiązki 
pracownika, C. prawa pracodawcy oraz D. obowiązki pracodawcy    

1. Sumienne i staranne wykonywanie pracy 
2. Prawo do urlopu na żądanie 
3. Tajemnica służbowa 
4. Terminowe otrzymywanie wynagrodzenia odpowiadające 

wykonywanej pracy i kwalifikacjom 
5. Stosowanie upomnienia, nagan, kar finansowych 
6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
7. Odmowa wykonania pracy, jeżeli wykonywanie jej zagraża życiu lub 

zdrowiu 
8. Terminowe wypłacanie wynagrodzenia 
9. Zwalnianie pracowników (z zachowaniem okresu wypowiedzenia) 
10. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
11. Przyznawanie nagród i wyróżnień pracownikom 
12. Przestrzegania podczas wykonywania pracy przepisów BHP 



Regulamin pracy i związki zawodowe  

• REGULAMIN PRACY zawiera uszczegółowienie 
praw i obowiązków pracodawcy i pracowników 

 

Określa: 

• Organizację pracy 

• Warunki przebywania na terenie zakładu pracy 

• Szczegółowe przepisy BHP 

 



ZWIĄZKI ZAWODOWE 

• Organizacje społeczne zrzeszające na zasadzie 
dobrowolności ludzi pracy najemnej 

• Ich celem jest obrona interesów społeczno-
ekonomicznych zrzeszonych w nich osób  

 


