
 

 

 
 

 CZĘŚĆ I – PRAWO PRACY 
 

 
Ochrona pracy, bezpiecze ństwo i  higieny pracy, zakładowy fundusz 

świadcze ń  socjalnych (definic je)  
 
1. Podaj główne źródła prawnej ochrony pracy. 

Za źródła prawa pracy rozumie się przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i 
aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a 
także postanowienia układów zbiorowych pracy i i innych opartych na ustawie 
porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 
stosunków pracy. 

 
2. Co to jest Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych? 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest to fundusz przeznaczony przez 
pracodawcę dla pracowników na działalność socjalną, kulturalno-oświatową, sportowo-
rekreacyjną, na udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej, finansowej), a także na 
udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. 

 
 

Stosunek pracy 
 
 

3. Czy pracownik mo że świadczy ć pracę nieodpłatnie? 
Z uwagi na charakter zarobkowy stosunku pracy – pracownik nie może zrzec się prawa 
do wynagrodzenia  za wykonaną pracę. Zrzeczenie się pracownika jest z mocy prawa 
nieskuteczne. 
 

4. Podaj zasadnicze cechy stosunku pracy. 
Charakterystyczne cechy stosunku pracy: - osobiste świadczenie pracy na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem, - praca w wyznaczonym miejscu i czasie, - na 
rzecz i ryzyko pracodawcy, - charakter zarobkowy. 

 
5. Podaj definicj ę pracownika . 

„Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.”  

 
6. Jak powstaje stosunek pracy? 

Stosunek pracy powstaje na skutek zawarcia umowy o pracę, mianowania, powołania, 
wyboru lub zawarcia spółdzielczej umowy o pracę.     

 
7. Wymień rodzaje umów o prac ę.  

W prawie pracy rozróżnia się umowy bezterminowe, zawierane na czas nie określony, 
oraz terminowe, które ulegają rozwiązaniu z upływem oznaczonego okresu bądź z 
chwilą wykonania określonej pracy. 
Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas 
wykonywania 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 na czas określony („umowa na zastępstwo”), obejmujący czas tej 
nieobecności.  
Każda z tych umów(o których powyżej) może być poprzedzona umową o pracę na okres 
próbny. 



 

 

 
8. Ile razy pracodawca mo że zawrzeć z pracownikiem umow ę o prac ę na okres 
próbny? 

Zastosowanie okresu próbnego odnosi się do tego samego pracodawcy (nie dotyczy 
natomiast próby na dane stanowisko). W związku z tym pracownik w swoim życiu 
zawodowym może wiele razy być zatrudniony na okres próbny, jednak zawsze u innego 
pracodawcy. Natomiast pracodawca może poddawać próbie tego samego pracownika tylko 
jeden raz, niezależnie od rodzaju proponowanej mu każdorazowo pracy. Nie można więc 
zatrudniać pracownika na podstawie umowy na okres próbny kilkakrotnie, zmieniając 
jedynie rodzaj pracy, poza wyjątkowymi przypadkami np. długa przerwa w zatrudnieniu, czy 
też podjęcie pracy zasadniczo różniącej się od poprzednio wykonywanej. 

 
9. Jak długo mo że trwać okres próbny? 

Umowa na okres próbny może być zawarta na okres: nieprzekraczający 3 miesięcy.  
 
10. Czy pracodawca mo że przenie ść pracownika do innej pracy ni ż określono w 
umowie? 

W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy - pracodawca może powierzyć 
pracownikowi inną pracę (niż określona w umowie o pracę) na okres nie przekraczający 
3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem że nie powoduje to  obniżenia 
wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

 
11. Czy pracownik mo że być dopuszczony do pracy bez zawarcia umowy na pi śmie? 

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 rodzaju umowy oraz 
jej warunków. 
  

12. Jakie s ą sposoby rozwi ązania umowy o prac ę? 
Umowa o pracę rozwiązuje się: - na mocy porozumienia stron; - przez oświadczenie jednej 
ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia(rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem); - 
przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia); - z upływem czasu, na który była zawarta; - z dniem 
ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.  

 
13. Czy pracodawca ma obowi ązek rozwi ązania umowy o prac ę z pracownikiem na 
jego wniosek w drodze porozumienia stron? 

Oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy na mocy porozumienia stron musi być 
wyraźne – oznacza to zgodę pracownika i pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy w 
tym trybie. Jeżeli zatem pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania stosunku 
pracy za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ona tylko w 
przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o  przyjęciu 
oferty. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika o rozwiązanie 
umowy na mocy porozumienia stron. 

 
14. Jak rozwi ązuje si ę umow ę o prac ę za wypowiedzeniem? 

Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nie określony 
powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. W oświadczeniu tym 
(pisemnym) powinno też być zawarte pouczenie o  przysługującym pracownikowi 
prawie odwołanie do sądu pracy.  

    
 

15. Jak mo żna rozwi ązać umow ę o prac ę zawart ą na czas okre ślony? 
Umowa ta może być oczywiście rozwiązania w każdym terminie, ale tylko w przypadku 
porozumienia stron. 



 

 

Umowa na czas określony zakłada jednak istnienie więzi prawnej między stronami tylko 
przez ściśle oznaczony czas, który wyznaczony jest wolą samych stron. Zasadniczo nie 
może być ona wypowiedziana ani przez pracodawcę, ani przez pracownika. Jednakże 
umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony 
przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, może 
być w ten sposób rozwiązana także przed upływem sześciu miesięcy jej trwania z 
zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 
16. Ile dni zwolnienia na poszukiwanie pracy przysł uguje pracownikowi w okresie 
wypowiedzenia? 

W okresie co najmniej dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o 
pracę dokonanego przez pracodawcę - pracownikowi przysługuje zwolnienie na 
poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: - 2 dni robocze; zaś 3 dni 
robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia 
na podstawie art. 361 § 1 Kp). 

 
17. Kiedy pracodawca nie mo że wypowiedzie ć umowy o prac ę? 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę: 
� pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego wieku, 

� w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający 
do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia. 

Inne przypadki ochrony stosunku pracy:  
- kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, 
 - pracownicy szczególnie chronieni ze względu na pełnione funkcje – działacze 
związkowi oraz społeczny inspektor pracy, - pełnienie mandatu posła, senatora, 
radnego, - kombatanci, - pracownicy młodociani, - służba wojskowa, - członkostwo w 
radzie pracowniczej. 

 
18. Czy pracownikowi przysługuje odprawa pieni ężna przy rozwi ązywaniu umowy o 
pracę przez pracodawc ę? 

Pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna przy rozwiązywaniu umowy o pracę przez 
pracodawcę. 
W przypadku jednak konieczności rozwiązania przez pracodawcę (zatrudniającego co 
najmniej 20 pracowników) stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – 
pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość uzależniona jest od  stażu 
pracy u danego pracodawcy. 

 
19. Kiedy pracodawca mo że rozwi ązać umow ę o prac ę bez wypowiedzenia z winy 

pracownika? 
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w 
razie: 

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;  
- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo 
jest oczywiste lub zostało stwierdzono prawomocnym wyrokiem; - zawinionej przez 
pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

 Rozwiązanie umowy w tym trybie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania 
przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej jej rozwiązanie.  
 

20.  Kiedy pracodawca mo że rozwi ązać umow ę o prac ę bez wypowiedzenia z przyczyn 
niezawinionych przez pracownika? 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika:  



 

 

- jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:  
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej 
niż 6 miesięcy;  
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był 
zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową. 

 
21. Kiedy i w jakim czasie pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi 
świadectwo pracy (co w przypadku, kiedy pracownik je zgubi)? 

Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest obowiązany 
niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) wystawić i wydać pracownikowi świadectwo 
pracy… W przypadku zgubienia świadectwa – wydanie duplikatu. 

 
22. Kiedy pracodawca obowi ązany jest wyda ć pracownikowi opini ę o jego pracy? 

Na wniosek pracownika, pracodawca może wydać pracownikowi opinię o jego pracy. Nie 
ma jednak takiego obowiązku. 

 
23. Czy pracodawca mo że wypowiedzie ć pracownikowi umow ę o prac ę w czasie 
urlopu wypoczynkowego? 

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie urlopu 
wypoczynkowego. 

 
24. W ciągu ilu dni powinna by ć potwierdzona na pi śmie umowa o prac ę? 

Ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków powinny być potwierdzone na piśmie 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.  

 
25. Kiedy pracodawca ma obowi ązek wskaza ć pracownikowi przyczyny 
wypowiedzenia umowy o prac ę? 

Pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi przyczynę (przyczyny) wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas nie określony.  

 
26. Czy pracownikowi, który pozostaje w zatrudnieni u mo żna wypłaci ć ekwiwalent za 

urlop wypoczynkowy? 
Pracownikowi, który pozostaje w zatrudnieniu nie można wypłacić ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy. 

 
 

Wynagrodzenie za prac ę  i  inne świadczenie ze stosunku pracy 
 

 
27. Czy pracownik prawo do wynagrodzenia mo że scedowa ć na najbli ższą sobie 

osob ę? 
Pracownik nie może zrzec się prawdo wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną 
osobę. 

 
28. Czy pracodawca ma obowi ązek zapewni ć pracownikowi wynagrodzenie 
minimalne? 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi minimalne wynagrodzenie. 
 
29. Od ilu zatrudnionych pracowników nale ży wprowadzi ć w zakładzie regulamin 

wynagradzania? 
Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym 
układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala 
warunki wynagradzania za prace w regulaminie wynagradzania. 
 



 

 

30. Czy pracownik zatrudniony na akord musi mie ć zapewnion ą wynagrodzenie 
minimalne, nawet wtedy je żeli nie wykona normy nało żonej przez pracodawc ę? 
Pracownik zatrudniony na akord (w przypadku nie wykonania założonej normy) korzysta 
z gwarancji otrzymania w miesiącu przynajmniej wynagrodzenia minimalnego. 
 

31. Ile wynosi zasiłek chorobowy pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub w 
drodze do pracy? 
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub w drodze do pracy, przysługuje zasiłek 
chorobowy w wysokości 100 % podstawy wymiaru. 

 
 

Czas pracy 
 
 

32. Co nale ży rozumie ć pod poj ęciem czasu pracy? 
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w 
zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 

 
33. Ile godzin wynosi tygodniowa norma czasu pracy?  

Czas pracy pracownika nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
 

34. Kto decyduje o czasie pracy pracowników? 
O czasie pracy pracowników decyduje pracodawca. 

 
35. Jaki jest dobowy wymiar czasu pracy młodocianeg o? 

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę; 
powyżej  
16 lat – nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

 
36. Czy pracownik młodociany mo że być zatrudniony w porze nocnej? 

Młodocianego nie wolno zatrudniać w porze nocnej. 
 
37. Czy pracownik młodociany mo że pracowa ć w godzinach nadliczbowych? 

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. 
 
38.Ile powinna trwa ć przerwa w pracy pracownika młodocianego obejmuj ąca por ę 

nocn ą? 
Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie 
nie mniej niż 14 godzin. 

 
 

Urlopy pracownicze 
 

 
39. W jaki sposób pracodawca udziela pracownikowi u rlop wypoczynkowy?  

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym 
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. 
 

40. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi? 
Pracownikowi przysługuje:  
- 20 dni urlopu (jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat);  
- 26 dni urlopu (jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat). 
 

 



 

 

41. Co to jest urlop uzupełniaj ący? 
Urlop uzupełniający przysługuje pracownikowi, który wykorzystał już urlop za dany rok 
kalendarzowy, a następnie uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze. 

 
 
42. Czy pracodawca mo że udzieli ć pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego ustn ą 
prośbę? 

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego ustną prośbę, 
tylko na pisemny wniosek. 

 
43. Czy pracownik mo że utraci ć prawo do urlopu wypoczynkowego? 

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 
wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 
Należy jednak pamiętać, iż roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z 
upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  
Niewykorzystany urlop za okres dłuższy od 3 lat - ulega przedawnieniu. 
 

44. Kiedy pracownik młodociany nabywa prawo do pier wszego urlopu 
wypoczynkowego? 

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do 
urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.  

 
Profi laktyczna ochrona zdrowia 

 
 

45. Co to s ą badania wst ępne? 
Badaniom wstępnym podlegają wszyscy pracownicy, z wyjątkiem osób przyjmowanych 
ponownie do pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z 
tym pracodawcą, jeżeli są zatrudniane na tym samym stanowisku lub stanowisku o 
takich samych warunkach pracy. 
Badaniom wstępnym podlegają ponadto młodociani przed każdym przeniesieniem na 
inne stanowisko pracy oraz pozostali pracownicy przed przeniesieniem na stanowisko, 
na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki. 
 

46. Co to s ą badania okresowe? 
Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Minimalna częstotliwość badań 
okresowych określona jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w kodeksie pracy.  
 

47. Co to s ą badania kontrolne? 
Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, którzy zgłaszają gotowość do pracy po 
okresie niezdolności do pracy wskutek choroby, który był dłuższy niż 30 dni. 

 
 

Odpowiedzialno ść za naruszenie przepisów prawa pracy 
 

48. Wymień rodzaje kar, które pracodawca mo że zastosowa ć wobec pracownika za 
naruszenie porz ądku i dyscypliny pracy? 
Za naruszenie porządku i dyscypliny pracy pracodawca może zastosować wobec 
pracownika karę: - upomnienia; - nagany. 

 
 
 



 

 

49. Kiedy pracodawca mo że zastosowa ć wobec pracownika kar ę pieni ężną? 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca 
może również stosować karę pieniężną. 

 
 
50. Kiedy pracownik mo że odmówi ć wykonania pracy powierzonej przez pracodawc ę? 

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy 
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, niezwłocznie zawiadamiając 
o tym przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykonania powierzonej pracy lub 
oddalenia się z miejsca zagrożenia z wyżej opisanych powodów – pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia. 

 
Uprawnienia pracowników zwi ązane z rodzicielstwem 

 
51. Czy wolno zatrudnia ć w godzinach nadliczbowych oraz wysyła ć w podró ż słu żbow ą 

kobiet ę w ci ąży? 
Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani też bez jej 
zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 

 
52. W jakich okoliczno ściach mo żna rozwi ązać za wypowiedzeniem umow ę o prac ę 

z kobiet ą w ci ąży? 
Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę w okresie ciąży może nastąpić tylko w 
razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

 
 
53. „Czy pracownik, opiekun dziecka w wieku do 4 la t mo że być zatrudniony w 
godzinach nadliczbowych ? 

Pracownika, opiekuna dziecka w wieku do 4 lat nie można bez jego zgody zatrudniać w 
godzinach nadliczbowych.” 

 
54. Czy kobiet ę w ci ąży mo żna zatrudni ć w porze nocnej? 

Kobietę w ciąży nie można zatrudniać w porze nocnej. 
 
 

Ochrona pracy młodocianych 
 
55. Kto to jest pracownik młodociany? 

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18 la (ale trzeba też wiedzieć, że w określonych przypadkach 
dopuszczalne jest zatrudnianie osób, które nie mają 16 lat i ukończyły lub nie ukończyły 
gimnazjum). 

 
 

56. Na jaki okres powinna by ć zawarta umowa o prac ę z pracownikiem młodocianym w 
celu przygotowania zawodowego? 
Do zawierania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają 
zastosowanie przepisu kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nie określony, 
która w szczególności powinna określać: - rodzaj przygotowania zawodowego (nauka 
zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy); - czas trwania i miejsce 
odbywania przygotowania zawodowego; - sposób dokształcania teoretycznego; - 
wysokość wynagrodzenia. 



 

 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowana poprzez – naukę 
zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy – jest specyficznym rodzajem 
umowy o pracę, do którego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o zawieraniu i 
rozwiązywaniu umów o pracę na czas nie określony. Wynika z tego, ze umowa w celu 
przygotowania zawodowego jest – co do zasady – umową na czas nieokreślony. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wprowadza odstępstwa od zasady, iż 
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawiera się na czas nie określony. 
Paragraf 9 powołanego rozporządzenia stanowi, iż pracodawca, który zatrudnia w celu 
nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać 
z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, 
jednak nie krótszy niż okres kształcenia określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu 
kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika. Dlatego też nauka zawodu trwa 24 miesiące lub 36 
miesięcy, w zależności od rodzaju zawodu.  

 
57. Czy pracownik młodociany mo że wykonywa ć prace, które s ą wzbronione dla 

pracowników młodocianych? 
Generalnie nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których 
wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. 
Prawo dopuszcza wykonywanie prac, które są wzbronione, ale tylko w ograniczonym 
czasie, pod szczególną ochroną opiekuna, jeżeli jest to potrzebne do odbycia 
przygotowania zawodowego. 
 

58. Wymień, kto mo że prowadzi ć przygotowanie zawodowe pracowników 
młodocianych? 

Przygotowanie zawodowe może prowadzić:- pracodawca; - osoba prowadząca zakład 
pracy w imieniu pracodawcy; - osoba zatrudniona u pracodawcy. Wszyscy muszą 
posiadać kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

 
59. Jak długo trwa czas nauki zawodu? 

Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. 
 

 
60. W jakiej wysoko ści wynagrodzenie za prac ę przysługuje młodocianemu 

w poszczególnych latach nauki? 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w 
stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego 
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym RP „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi: - w 
pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%; 
 - w drugim roku nauki – nie mniej niż 5 %; - w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6 %. 

 
61. Czy pracownik młodociany mo że u pracodawcy pracowa ć równie ż jako pomoc 
domowa? 

Pracownik młodociany nie może u pracodawcy pracować jako pomoc domowa. 
 

62. Czy pracownik młodociany jest obj ęty zakładowym funduszem świadcze ń 
socjalnych? 

Młodociany jest objęty zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. 
 

63. Czy pracodawca ma obowi ązek prowadzenia ewidencji pracowników 
młodocianych? 

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję pracowników młodocianych. 


