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KODEKS PRACY – PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA 

PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY 

PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ 

IV etap edukacji 

 

Lekcja realizowana w oparciu o p. 6 podstawy programowej Rynek pracy. 

6.5 Uczeń rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy 

Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy. 

 

Cele kształcenia 

Cel ogólny: 

 wykorzystywanie w sytuacjach zawodowych podstawowych przepisów prawa pracy. 

Cele szczegółowe: 

uczeń potrafi: 

 zidentyfikować podstawowe źródła prawa pracy, P/A, 

 zinterpretować wybrane przepisy prawa pracy, P/B, 

 zastosować przepisy prawa pracy w sytuacjach związanych z podejmowaniem pracy, P/C, 

 zastosować przepisy prawa pracy w sytuacjach związanych z wykonywaniem pracy, P/C, 

 zaprezentować rozwiązania konkretnych problemów w relacjach pracodawca – 

pracownik w oparciu o przepisy prawa pracy, P/C. 

Metody kształcenia: pogadanka, ćwiczenia, dyskusja. 

Formy pracy: jednolita, indywidualna, grupowa. 

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Przedstawienie celów lekcji i zakładanych osiągnięć uczniów. 

3. Nauczyciel prowadzi krótką pogadankę wskazując kodeks pracy jako podstawowe źródło 

prawa pracy, regulujące stosunki pracy między pracownikiem a pracodawcą. Rozdaje 



uczniom egzemplarze kodeksu pracy i prosi aby zapoznali się ze spisem treści, odszukali  

w nim obszary stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem oraz dokonali ich 

krótkiej analizy. Wyznaczeni uczniowie odczytują tytuły poszczególnych działów 

kodeksu pracy i krótko wyjaśniają ich znaczenie. Nauczyciel zwraca uwagę na to, iż 

przepisy kodeksu pracy są często zmieniane, należy zatem zawsze wykorzystywać 

przepisy aktualnie obowiązujące. 

4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy (3–4-osobowe). Każda z nich otrzymuje kartę 

z wybranymi przepisami kodeksu pracy (załącznik 2) oraz zestaw zadań do rozwiązania. 

Uczniowie w grupach opracowują odpowiedzi na postawione pytania. 

 

Zadania dla uczniów: 

Polecenie 

Przeczytajcie poniższe zadania. Następnie odszukajcie odpowiednie przepisy prawa pracy 

i udzielcie odpowiedzi na postawione w zadaniach pytania. 

Zadanie 1  

A. Pani Ewa Nowak podejmuje pracę w sklepie monopolowym. Pracodawca żąda od 

niej podania następujących informacji: 

 imię i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 stan cywilny, 

 miejsce zamieszkania, 

 wykształcenie, 

 przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

 imiona i daty urodzenia dzieci. 

B. Podczas rozmowy w sprawie przyjęcia do pracy na stanowisku mechatronika, 

pracodawca poprosił  o następujące informacje: 

 imię i nazwisko, 

 data urodzenia, 

 imię i wiek żony, 

 wyznanie, 

 przebyte choroby zakaźne, 

 wykształcenie, 

 orientację seksualną. 



Zgodnie z przepisami prawa pracy, jakich informacji może żądać pracodawca od 

potencjalnych pracowników, a jakich nie powinien? 

 

Zadanie 2 

A. Pracodawca proponuje Pani Joannie Nowak zawarcie umowy o pracę na okres 

próbny wynoszący 6 miesięcy. Czy jest to zgodne z prawem? 

B. Pracodawca zaproponował Pani Joannie Nowak zawarcie umowy w celu 

zastępstwa koleżanki, która urodziła dziecko i przebywa na urlopie 

wychowawczym. Czy jest to zgodne z prawem? 

C.  Pracodawca zaproponował Panu Janowi Janickiemu zawarcie umowy na okres 

próbny jedynie w formie ustnej i obiecał zawarcie umowy w formie pisemnej po 

zakończeniu okresu próbnego. Czy jest to zgodne z prawem? 

 

Zadanie 3 

A. Pani Zofia Nowak ukończyła 3-letnie liceum ogólnokształcące i pracowała 8 lat  

w gminie. Jaki wymiar urlopu będzie jej przysługiwał? 

B. Pan Jan Janicki ukończył 3 letnią szkołę zasadniczą i podejmuje pierwszą pracę od 

dnia 1 stycznia 2013 roku. Pod koniec kwietnia  chciałby wziąć pierwszy urlop. 

Czy będzie to możliwe? Jeżeli tak to w jakim wymiarze? 

C. Pani Beata ukończyła szkołę policealną i pracowała 2 lata w banku. Jaki wymiar 

urlopu będzie jej przysługiwał jeżeli zatrudniona jest na 1/2 etatu? 

 

(Odpowiedzi: Załącznik nr 1) 

 

5. Przedstawiciele grup prezentują odpowiedzi na postawione w zadaniach pytania, 

wskazując przepis prawny, z którego skorzystali. W razie wątpliwości odpowiedzi 

udziela inna grupa. 

6. Podsumowanie zajęć – Nauczyciel zwraca uwagę na sytuacje zawodowe podane 

w ćwiczeniach, w których umiejętność skorzystania z przepisów prawa pracy jest 

konieczna. Pyta uczniów, czy mogą wskazać inne okoliczności, kiedy znajomość 

przepisów prawa pracy może być dla pracownika przydatna. Inicjuje krótką dyskusję. 

7. Ocena pracy uczniów (aktywność, praca w grupach np. oceny otrzymują osoby 

prezentujące zadania wykonane przez grupę). 

  



Załącznik nr 1 

Odpowiedzi na pytania postawione w zadaniach 

 

Zadanie 1 

A. Pracodawca nie powinien pytać o stan cywilny pracownika. 

Może zapytać o imiona i daty urodzenia dzieci, ponieważ Pani Ewa może korzystać 

z przysługujących jej z tytułu posiadania dzieci świadczeń. 

B. Pracodawca nie powinien pytać o imię i wiek żony pracownika, orientację seksualną, 

wyznanie oraz o przebyte choroby zakaźne. 

 

Zadanie 2 

A. Nie, ponieważ umowa na okres próbny nie może być dłuższa niż 3 miesiące. 

B. Tak, ponieważ istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na czas zastępstwa, na 

okres  dłuższej niezdolności do pracy innego pracownika. 

C. Nie, ponieważ każda umowa powinna mieć formę pisemną. 

 

Zadanie 3 

A. 26 dni. 

B. Tak, będzie możliwe wzięcie urlopu w wymiarze 5 dni. 

C. 10 dni. 



Załącznik nr 2 

 

Wybrane przepisy prawa pracy (wyciąg z kodeksu pracy) 

 

Art. 25. § 1. (20) Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na 

czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika 

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu 

zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący 

czas tej nieobecności.  

 

§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres 

próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. 
 

Art. 29. (22) § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz 

warunki pracy i płacy, w szczególności:  1) rodzaj pracy,  2) miejsce wykonywania pracy, 3) 

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników 

wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy,  5) termin rozpoczęcia pracy.   

 

§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta 

z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 

przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju 

umowy oraz jej warunków.   

 

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o pracę, o:  1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie 

czasu pracy,  2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,  3) wymiarze przysługującego 

pracownikowi urlopu wypoczynkowego,  4) obowiązującej pracownika długości okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę,  5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze 

nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie 

potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy.  § 31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, 

o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich 

przepisów prawa pracy.   
 

Art. 153. (96) § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, 

w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, 

w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.  § 2. Prawo 

do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.   
 

Art. 154. (97) § 1. Wymiar urlopu wynosi:   

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,  

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.   

 

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala 

się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 

urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.   

 



§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może 

przekroczyć wymiaru określonego w § 1.   
 

Art. 154.1. (98) § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar 

urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu 

oraz sposób ustania stosunku pracy. 
 

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu 

ukończenia:  

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem 

nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,   

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie 

więcej jednak niż 5 lat,  

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 

zawodowych - 5 lat,  

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,   

5) szkoły policealnej - 6 lat,   

6) szkoły wyższej - 8 lat.   

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. 

 

Art. 22.1. (13) § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

podania danych osobowych obejmujących:  

1) imię (imiona) i nazwisko,  

2) imiona rodziców,   

3) datę urodzenia,   

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),   

5) wykształcenie,   

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.   

 

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, 

o których mowa w § 1, także:  

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci 

pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez 

pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,  

2)numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).   

 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, 

której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, 

o których mowa w § 1 i 2.   

 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, 

jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.   

 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych 

przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 
 


