
Lorem ipsum

Fragment protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy1

W dniach 5-7 października 2020 r. w firmie Mebloteka przeprowadzono kontrolę prze-
strzegania przepisów prawa pracy.

WNIOSKI Z KONTROLI

Pracodawca łamie/łamał przepisy prawa pracy w następujący sposób:

— podpisuje z pracownikami umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło i umowy zlecenia, 
mimo, iż pracownicy wykonują osobiście typową pracę pod kierownictwem w określo-
nym przez pracodawcę miejscu i czasie2

— podpisuje z pracownikami umowy na czas próbny nie płacąc im wynagrodzenia3

— podpisuje tylko umowy na czas określony, nawet 9 razy pod rząd z tą samą osobą4

— zmuszał kobiety w ciąży do pracowania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych5

— nie zapewniał pracownikom warunków do pracy zgodnych z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy6

— od niektórych pracowników zatrudnionych u pracodawcy nieodprowadzane 
były składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co jest obowiązkiem pracodawcy

— za niewykonywanie obowiązków pracowniczych zlecał pracownikom wykonywanie 
prac porządkowych w swoim domu7

Inspektor pracy Jan Nowak

Pracownik w świetle 
polskiego prawa

1. Państwowa Inspekcja Pracy to polski organ kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Za naruszenie praw pracowniczych, inspektor może nałożyć na pracodawcę grzywnę. 

2. Pracodawcy często podpisują umowy cywilnoprawne, zamiast umowy o pracę, która daje pracownikowi szereg uprawnień, wynikających z kodeksu pracy tj.: prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo 

do zasiłku w przypadku choroby, brak możliwości wypowiedzenia umowy pracownikowi w trakcie choroby. 

(z niewielkimi wyjątkami), uprawnienia dla kobiet w ciąży. Umowy cywilnoprawne nie są objęte regulacjami wynikającymi z kodeksu pracy. 

3. Umowa na czas próbny, to umowa o pracę zawierana na krótki okres, maksymalnie 3 miesięcy. Zarówno pracodawca jak i pracownik mają okazję w tym czasie przekonać się, czy chcą nawiązać dłuższą 

współpracę. Przy umowie na czas próbny pracownik posiada wszelkie prawa wynikające z kodeksu pracy, w tym prawo do wynagrodzenia. 

4. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest dla pracownika korzystniejsza. Pracodawca może ją wypowiedzieć w określonym w kodeksie pracy terminie (tak jak umowę o pracę na czas określony) ale, przyczyny 

jej wypowiedzenia musi jednak uzasadnić na piśmie - w przeciwieństwie do umowy o pracę na czas określony. Prawo wprowadziło, więc ochronę pracownika - nakazało pracodawcy, by pracownik podpisywał 

maksymalnie 3 umowy na czas określony z jednym pracownikiem - czwarta umowa musi być już umową na czas nieokreślony. 

5. Kodeks pracy zabrania zatrudniania pracownicy w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

6. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem pracodawcy. 



Prawidłowe rozwiązania:
Umowa o pracę na czas nieokreślony: 1, 3, 6, 7, 8
Umowa o pracę na czas określony: 3,5, 6, 7, 8
Umowa o pracę na okres próbny: 2, 3, 6, 7 ,8
Umowa cywilnoprawna: 4, 5

Połącz strzałkami pojęcia z charakterystycznymi 
dla nich cechami. Poszczególne cechy mogą 
pasować do większej niż jedna liczby pojęć.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa cywilnoprawna

1. Umowa dająca największą ochronę pracownikowi; w przypadku jej 
wypowiedzenia nakazuje pracodawcy pisemne uzasadnienie przyczyn 
rozwiązania umowy. 

2. Umowa zawierana na okres maksymalnie 3 miesięcy. 

3. W trakcie trwania tej umowy, zgodnie z kodeksem pracy, pracownica 
w ciąży nie może pracować w godzinach nadliczbowych. 

4. Osoba podpisująca tą umowę nie ma zagwarantowanego prawa 
do urlopu. 

5. Można ją zawrzeć na okres 6 miesięcy,2 lat lub inny z góry 
określony okres. 

6. Osoba podpisująca tą umowę nie może otrzymać wypowiedzenia umowy 
w czasie choroby. 

7. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim w trakcie obowiązywania 
tej umowy ma zagwarantowane przepisami prawo do zasiłku chorobowego.

8. Uregulowana jest w kodeksie pracy.



Rozwiąż poniższą krzyżówkę.

Hasło: ..................................................

Prawidłowe odpowiedzi:
Hasło: Pracodawca 1. Wypowiedzenie 2. Grzywna 3. Kara
4. Bezpieczeństwo 5. Nocnej 6. Kodeks 7. Wynagrodzenia
8. Obowiązki 9. Pracownik 10. Składka

1. Przyczyna …………………………………………… przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony 
wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Może ją nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy na pracodawcę, który nie przestrzega praw pracowniczych.
3. ……………… porządkowa. Jest nią upomnienie albo nagana.
4. …………………………………. i higiena pracy.
5. Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w porze …………….. .
6. ………………. pracy. Zawarte są w nim przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.
7. Świadczenie pracy jest odpłatne, każdy pracownik ma zagwarantowane prawo do ……………….. za wykonaną pracę.
8. Pracownik posiada katalog praw, ale również ……………… pracownicze.
9. Oprócz pracodawcy jest stroną umowy o pracę.
10. Pracodawca jest zobowiązany płacić ją za każdego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


