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Umowy o pracę

1. Umowa o pracę – podstawa prawna

Najbardziej popularnym typem umowy jest umowa o pracę. Powoduje ona 
powstanie stosunku pracy regulowanego przez przepisy zawarte w Kodek-
sie pracy (kp). Zawarcie umowy o pracę musi być poprzedzone odpowied-
nimi działaniami zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Zgodnie 
z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

CECHY STOSUNKU PRACY:

praca powtarzana 
w codziennych 
lub dłuższych 
odstępach czasu

praca wykonywana 
osobiście przez 
pracownika

praca 
wykonywana 
na „ryzyko” 
pracodawcy

praca wykonywana 
w miejscu 
i czasie 
wyznaczonym 
przez pracodawcę

podporządkowanie 
pracownika 
kierownictwu 
pracodawcy

odpłatność 
wykonywanej 
pracy

FIRMA

FIRMA

Umowa o pracę wydaje się najbardziej obostrzoną formą zatrudnienia, 
ale jest też najkorzystniejszą z  punktu widzenia pracownika. Dlaczego? 
Przede wszystkim daje mu bezpieczeństwo w postaci chociażby płatnego 
urlopu, okresu wypowiedzenia oraz innych przywilejów. Zawarcie stosunku 
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WYMIAR URLOPU 
WYPOCZYNKOWEGO Pierwsza praca

Prawo do urlopu pracownik
uzyskuje z upływem każdego
miesiąca pracy

Kolejna praca
    20 dni - jeżeli pracownik jest
    zatrudniony krócej niż 10 lat
    26 dni - jeżeli pracownik jest
    zatrudniony co najmniej 10 lat

Ustalenie stażu pracy na
podstawie świadectw
pracy oraz dyplomów

ukończenia szkół

Pracownik może podzielić przysługujący mu urlop na kilka części, na-
tomiast w  Kodeksie pracy określono, że jedna z  nich nie powinna być 
krótsza niż 14 dni kalendarzowych. Przepisy te gwarantują pracowniko-
wi w ciągu roku kalendarzowego przynajmniej jeden urlop dwutygodnio-
wy, ale pojawiają się różne interpretacje tej kwestii. Jest to jednak istotne 
dla pracodawców podczas układania planu urlopowego, który powinien 
uwzględniać wnioski pracowników oraz zapewnienie normalnego toku 
pracy w zakładzie. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, pracownik może rów-
nież wykorzystać jednorazowo cały przysługujący mu urlop. Urlopu udziela 
się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym do-
bowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy 
(20 dni × 8 godzin = 160 godzin; 26 dni × 8 godzin = 208 godzin).

Gdy pracownika obowiązuje niższa dobowa norma czasu pracy, jego 
dzień urlopu odpowiada tej niższej normie (np. 7 godzin w przypadku pra-
cownika niepełnosprawnego – 20 dni × 7 godzin = 140 godzin; 26 dni × 7 
godzin = 182 godziny).

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie przepada, a przechodzi na 
kolejny rok kalendarzowy. Pracownik ma czas na wykorzystanie zaległe-
go urlopu do 30 września następnego roku. Istotne jest to, że na zaległy 
urlop wypoczynkowy pracodawca może wysłać pracownika nawet bez 
jego zgody.
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