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Praca w wakacje



Je że li chcesz pod jąć pra cę ja ko pra cow nik mło do cia -
ny mu sisz:

� mieć co naj mniej ukoń czo ne gim na zjum oraz

� po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że
pra ca któ rą chcesz wy ko ny wać nie za gra ża Two je -
mu zdro wiu.

Je że li speł niasz te wa run ki mo żesz być za trud nio ny
na pod sta wie umo wy o pra cę.

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić Ci opie kę
i po moc nie zbęd ne do wy ko ny wa nia po wie rzo nej
pra cy w spo sób wła ści wy i bez piecz ny.

Praca w wakacje

Pierwsza praca



Praca w wakacje

Pra cow nik mło do cia ny mo że wy ko ny wać tyl ko
pra ce lek kie. Ozna cza to, że pra co daw ca mo że po le -
cać Ci wy ko ny wa nie tyl ko prac lek kich, czy li ta kich, któ -
re nie po wo du ją za gro że nia dla Two je go ży cia, zdro wia
i roz wo ju psy cho fi zycz ne go, a ta kże nie prze szka dza ją
Ci w wy ko ny wa niu obo wiąz ku szkol ne go.

Wy kaz prac lek kich okre śla pra co daw ca za wsze po
uzy ska niu zgo dy le ka rza me dy cy ny pra cy. Wy kaz ten
mu si być też za twier dzo ny przez wła ści we go in spek to -
ra pra cy. Z wy ka zem prac lek kich, ja kie bę dziesz mógł
wy ko ny wać, pra co daw ca ma obo wią zek za po znać
Cię za nim roz pocz niesz pra cę.

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów
dotyczących zatrudniania pracowników młodo-
cianych popełnia wykroczenie. 

Przepisy z zakresu zatrudniania młodocianych znaj-
dziesz w Kodeksie pracy (art. 190-206 Kp).

Przykłady prac lekkich:

� zbie ra nie owo ców (ograniczenie dźwi ga nia cię ża rów),

� prze no sze nie do ku men ta cji i sprzę tu biu ro we go
(ograniczenie dźwi ga nia cię ża rów),

� biu ro we pra ce po moc ni cze, np. ja ko go niec,

� sprzą ta nie wnętrz i po miesz czeń,

� pra ce po rząd ko we wo kół bu dyn ków,

� ob słu ga kom pu te ra (wy szu ki wa nie in for ma cji z baz
da nych i in ter ne tu), dru kar ki, fak su.

Młodociany pracuje lżej



Praca w wakacje

Pracownik młodociany 
pracuje krócej niż inni pracownicy!

Je że li masz ukoń czo ne 16 lat i po dej mu jesz pra cę
w cza sie wa ka cji szkol nych, Twój wy miar cza su pra cy
nie mo że prze kro czyć 7 go dzin na do bę i 35 go dzin
w ty go dniu.

Ten wy miar cza su pra cy obo wią zu je Cię ta kże je że li
chcesz pra co wać u wię cej niż jed ne go pra co daw cy.
Ozna cza to, że mo żesz być za trud nio ny u wię cej niż jed -
ne go pra co daw cy, ale pod wa run kiem, że Twój łącz ny
wy miar cza su pra cy nie prze kro czy 7 go dzin dzien nie i 35
go dzin ty go dnio wo.

Przy na wią zy wa niu sto sun ku pra cy pra co daw ca ma
obo wią zek uzy skać od Cie bie oświad cze nie o za trud nie -
niu al bo o nie po zo sta wa niu w za trud nie niu u in ne go
pra co daw cy.

UWA GA: 
Je że li nie ukoń czy łeś 16 ro ku ży cia mo żesz pra -
co wać tyl ko:

� za zgo dą ro dzi ca al bo przed sta wi cie la usta wo we go
lub opie ku na oraz za ze zwo le niem inspektora pracy,

� u podmiotów prowadzących działalność kulturalną,
artystyczną, sportową lub reklamową. 

(pod sta wa praw na: art. 3045 Ko dek su pra cy).

Je śli masz 16-18 lat, nie mo żesz pra co wać 
w go dzi nach nad licz bo wych ani w po rze 
noc nej.

Młodociany pracuje krócej



Praca w wakacje

Jest to umowa za wie ra na na okre ślo ny czas (np. 1 ty -
dzień, 2 ty go dnie, 1 mie siąc, 2 mie sią ce), a za tem za wie -
ra ter min, z upły wem któ re go ule ga roz wią za niu.

Umo wa na czas okre ślo ny roz wią zu je się z mo cy
pra wa z upły wem ter mi nu, na któ ry zo sta ła za war ta.
Pra co daw ca ani pra cow nik nie ma ją za tem obo wiąz ku
wy po wia da nia tej umo wy, ani też usta la nia in ne go 
ter mi nu jej roz wią za nia.

Umo wa za war ta na czas wa ka cji (a za tem na okres
mak sy mal nie 2 lub 3 mie się cy) mo że być roz wią za -
na przez pra cow ni ka lub pra co daw cę na mo cy po ro -
zu mie nia stron. To ozna cza, że na jej roz wią za nie mu si
się zgo dzić za rów no pra cow nik, jak i pra co daw ca. Umo -
wy tej nie mo żna na to miast jed no stron nie wy -
po wie dzieć przed upły wem ter mi nu, na któ ry zo sta ła 
za war ta.

Jednakże umowa taka może zostać rozwiązana bez
jej wypowiedzenia zarówno przez pracownika jak i przez
pracodawcę (np. w przypadku ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków). W art. 52, 53, 55 Kp zostały
określone przypadki dopuszczające rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia. 

Umowa o pracę na czas
określony



Praca w wakacje

Umowa o pracę na czas określony może być
zawarta w celu:
� zastępstwa pracownika w czasie jego usprawied-

liwionej nieobecności w pracy – np. z powodu jego
dwumiesięcznych wakacji (ponieważ pracodawca
zatrudnia Cię żebyś zastępował nieobecnego pra-
cownika, umowa ta rozwiąże się z chwilą powrotu
tego pracownika do pracy),

� wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub
sezonowym – np. sprzedaż lodów na plaży w okresie
wakacji 

– jeżeli jej zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego
okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym
zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia
umowy.

W umowie należy określić ten cel lub okoliczności
tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiek-
tywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej
umowy. 

W przypadku takich umów przekroczenie łącz-
nego okresu zatrudnienia 33 miesięcy na pod-
stawie umów o pracę na czas określony lub trzech
umów o pracę na czas określony, zawartych mię-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie
powoduje przekształcenia umowy o pracę na czas
określony w umowę na czas nieokreślony.  

Praca w wakacje z założenia maksymalnie będzie
trwała 3 miesiące, jednakże w okresie tym mogą być

Umowa o pracę na czas
określony



Praca w wakacje

Przed przy ję ciem do pra cy, bez wzglę du na ro dzaj
za war tej przez Cie bie umo wy, pra co daw ca ma
obo wią zek – na swój koszt – skie ro wać Cię na ba -
da nia le kar skie oraz prze szko lić w za kre sie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Umowa o pracę na czas
określony

PAMIĘTAJ!

zawarte z tym samym
pracodawcą więcej niż 
3 umowy o pracę na czas
określony – powyższe nie
będzie skutkować prze-
kształceniem w umowę 
o pracę na czas nieokre-
ślony.

Pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pracy potwierdzić Ci na piśmie ustalenia, co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę powinna określać w szczególności:
� strony umowy,
� rodzaj umowy,
� datę zawarcia,
� warunki pracy i płacy – w szczególności: rodzaj pracy,

miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę ze
wskazaniem jego składników, wymiar czasu pracy,
termin rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

PAMIĘTAJ!



Umowa z agencją pracy
tymczasowej

Mo żesz też za wrzeć umo wę o pra cę z agen cją pra cy
tym cza so wej. Skie ru je Cię ona do podmiotu, na rzecz któ -
re go bę dziesz świad czył pra cę, czy li pra co daw cy użyt kow -
ni ka. Agencja może zatrudnić Cię na podstawie umowy 
o pracę na czas określony. Możesz też wykonywać pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy zlecenia,
umowy o dzieło.

Zanim podpiszesz umowę, sprawdź agencję.

Wykaz agencji zatrudnienia, uprawnionych do
świadczenia usług znajdziesz pod adresem:

stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 
Podmiot, u któ re go bę dziesz świad czył pra cę, ma

obo wią zek uzgod nić z agen cją ro dzaj pra cy, ja ką bę -
dziesz wy ko ny wał i wa run ki jej wy ko ny wa nia. Mu si też
po in for mo wać agen cję o wa run kach bhp i wy na gro dze -
niu, ja kie bę dziesz otrzy my wał za wy ko ny wa ną pra cę.
Wy na gro dze nie za pra cę wy pła ca Ci agen cja, a nie pod-
miot, na rzecz któ re go będziesz świad czyć pra cę.

Umowę o pracę z agencją zawiera się na piśmie.
Agencja potwierdza warunki zawartej umowy nie później
niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.
Pamiętaj, że w umowie powinien być wskazany również
pracodawca użytkownik.

Umo wa o pra cę z agen cją pra cy tym cza so wej roz -
wią zu je się z upły wem usta lo ne go okre su wy ko ny wa nia
tej pra cy. Stro ny umo wy mo gą jed nak prze wi dzieć jej
wcze śniej sze roz wią za nie. 

PAMIĘTAJ!



Praca w wakacje

Umo wa zle ce nia jest umo wą sta ran ne go dzia ła nia.
Ozna cza to, że wa żna jest wy ko ny wa na przez Cie bie pra -
ca, czy li sa mo wy ko ny wa nie czyn no ści na rzecz zle ce -
nio daw cy. Re zul tat tej czyn no ści nie jest istot ny.

Za sad ni czo za wy ko na nie zle ce nia na le ży Ci się wy -
na gro dze nie. Zle ce nie mo że być jed nak nie od płat ne,
wte dy brak wy na gro dze nia po wi nien być wy raź nie za -
zna czo ny w umo wie.

Wy na gro dze nie za wy ko na nie zle ce nia przy słu -
gu je Ci za sa mo „sta ran ne dzia ła nie”, nie zaś za je go
re zul tat.

Przy umo wie zle ce nia masz obo wią zek in for mo wać
zle ce nio daw cę o prze bie gu wy ko ny wa nia umo wy,
a na za koń cze nie – przed sta wić mu spra woz da nie z jej
wy ko na nia. Pa mię taj, że w przy pad ku wy ko ny wa nia pra -
cy na po dsta wie umo wy zle ce nia pra co daw ca nie ma
obo wiąz ku udzie le nia Ci urlo pu wy po czyn ko we go lub
in ne go zwol nie nia od pra cy.

Zasady, na jakich możesz zawrzeć i wykonywać
umowę zlecenia znajdziesz w Kodeksie cywilnym (art.
734 – 751 Kc).

Za wie ra jąc umo wę zle ce nia nie sta jesz się pra cow -
ni kiem. Nie je steś za tem chro nio ny prze pi sa mi
pra wa pra cy. Jed no cze śnie nie je steś pod po rząd -
ko wa ny oso bie, z któ rą pod pi sa łeś umo wę i nie
mu sisz sto so wać się do jej po le ceń.

Umowa zlecenia

PAMIĘTAJ!
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Po przez za war cie umo wy o dzie ło zo bo wią zu jesz się
do wy ko na nia ozna czo ne go dzie ła, to zna czy do uzy ska -
nia pew ne go wy ni ku swo ich dzia łań. Za ma wia ją cy dzie -
ło zo bo wią zu je się na to miast do wy pła ty wy na gro dze nia
okre ślo ne go w umo wie.

Wy so kość wy na gro dze nia, ja kie po wi nie neś otrzy -
mać po win na być okre ślo na w umo wie, choć nie ko -
niecz nie kwo to wo. W umo wie mo gą bo wiem zna leźć się
je dy nie wska zów ki do okre śle nia wy na gro dze nia po za -
koń cze niu pra cy. Wska zów ki te po win ny okre ślić, cze go
spo dzie wa się za ma wia ją cy i za co mógł by za pła cić 
wy ższe wy na gro dze nie, a co bę dzie od po wia da ło za to,
że otrzy masz ni ższe wy na gro dze nie.

Po dob nie jak w przy pad ku umo wy zle ce nia, je że li
wy ko nu jesz pra cę na pod sta wie umo wy o dzie ło pra co -
daw ca nie ma obo wiąz ku udzie le nia Ci urlo pu wy po -
czyn ko we go lub in ne go zwol nie nia od pra cy.

Za sa dy, na ja kich mo żesz za wrzeć i wy ko ny wać umo -
wę o dzie ło znaj dziesz w Ko dek sie cy wil nym (art. 627
– 646 Kc).

Za wie ra jąc umo wę o dzie ło nie sta jesz się pra cow -
ni kiem. Nie je steś za tem chro nio ny prze pi sa mi
pra wa pra cy. Jed no cze śnie nie je steś pod po rząd -
ko wa ny oso bie, z któ rą pod pi sa łeś umo wę i nie
mu sisz sto so wać się do jej po le ceń.

PAMIĘTAJ!

Umowa o dzieło
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Je śli chcesz pra co wać w cza sie wa ka cji, mo żesz pod -
pi sać jed ną z po ni ższych umów:

� Umo wę o pra cę na czas określony,

� Umo wę z agen cją pra cy tym cza so wej,

� Umo wę zle ce nia,

� Umo wę o dzie ło.

Je śli chcesz wie dzieć, 
czym cha rak te ry zu ją się po szcze gól ne 

ro dza je umów, 
ja kie są Two je pra wa i obo wiąz ki zwią za ne 
ze świad cze niem pra cy na ich pod sta wie, 

od wiedź na szą stro nę

www.pip.gov.pl

Zatrudnienie w wakacje



Je że li pod pi sa łeś umo wę o pra cę pra co daw ca ma
obo wią zek wy pła cić Ci umó wio ne wy na gro dze nie
za pra cę.

Wy na gro dze nie za pra cę to Two je pra wo!

Prze pi sy pra wa pra cy nie zna ją po ję cia „umo wy
o pra cę na pró bę”, za któ rą nie na le ży Ci się wy na -
gro dze nie! Nie mo żesz zrzec się pra wa do za pła ty.

Wy na gro dze nie w okre sie pierw sze go ro ku pra cy, ja -
kie otrzy masz bę dąc za trud nio nym na umo wę o pra cę
w peł nym do zwo lo nym Ci wy mia rze cza su pra cy, nie
mo że być ni ższe niż 80% wy so ko ści mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra cę.

Dla te go też, je że li je steś za trud nio ny po raz pierw -
szy w 2016 r., nie mo żesz za ro bić mniej niż 1 480 zł (80%
z 1 850 zł). Na to miast w ko lej nym ro ku za trud nie nia nie
mo żesz za ro bić mniej niż peł ne mi ni mal ne wy na gro -
dze nie.

Podstawy prawne

Art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008.) oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w spra-
wie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1385).

Zasady zatrudniania i kierowania do wykonywania pracy
tymczasowej określono w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 360).

Wynagrodzenie za pracę

PAMIĘTAJ!
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