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Nowy pracownik
obowiązki pracodawcy 



Nawiązanie stosunku pracy

Cechy cha rak te ry stycz ne sto sun ku pra cy:
� oso bi ste świad cze nie pra cy,
� pod po rząd ko wa nie pra cow ni ka po le ce niom pra co -

daw cy,
� wy ko ny wa nie pra cy w cza sie i miej scu okre ślo nym

przez pra co daw cę,
� wy ko ny wa nie pra cy za wy na gro dze niem,
� wy ko ny wa nie pra cy na rzecz i ry zy ko pra co daw cy.

Sto su nek pra cy na wią zu je się w ter mi nie okre ślo nym
w umo wie, ja ko dzień roz po czę cia pra cy, a je że li ter mi nu
nie okre ślo no – w dniu za war cia umo wy.

Pa mię taj!
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Umowę o pracę
zawiera się 
na piśmie



Je że li umo wa nie zo sta ła za war ta w for mie pi sem -
nej, pra co daw ca po wi nien naj póź niej w dniu roz po -
czę cia pra cy po twier dzić pra cow ni ko wi na pi śmie
usta le nia, co do stron umo wy, ro dza ju umo wy oraz jej
wa run ków.

Umo wa o pra cę po win na okre ślać:

� stro ny umo wy,

� ro dzaj umo wy,

� da tę za war cia,

� wa run ki pra cy i pła cy – w szcze gól no ści: ro dzaj pra -
cy, miej sce jej wy ko ny wa nia, wy na gro dze nie za pra -
cę ze wska za niem je go skład ni ków, wy miar cza su
pra cy, ter min roz po czę cia pra cy.

Za war cie z pra cow ni kiem umo wy o pra cę, prze wi du ją -
cej za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, nie
mo że po wo do wać usta le nia wa run ków pra cy i pła cy w spo -
sób mniej ko rzyst ny w sto sun ku do pra cow ni ków wy ko nu -
ją cych ta ką sa mą lub po dob ną pra cę w peł nym wy mia rze
z uwzględ nie niem pro por cjo nal no ści wy na gro dze nia za
pra cę i in nych świad czeń zwią za nych z pra cą do wy mia ru
cza su pra cy pra cow ni ka.

Pra co daw co! 
Pra ca bez umo wy jest nielegalna,pra cow nik nie po -
sia da ochro ny praw pra cow ni czych wy ni ka ją cych
z pra wa pra cy, nie gro ma dzi skła dek na ubez pie-
cze nie spo łecz ne (ren ta, eme ry tu ra). Ta kie po stę-
po wa nie to wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra -
cow ni ka! Kto bę dąc pra co daw cą lub dzia ła jąc w je -
go imie niu nie po twier dza na pi śmie za war tej z pra -
cow ni kiem umo wy o pra cę, pod le ga ka rze grzyw ny
od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 281 pkt 2 Kp).

Zawarcie umowy o pracę
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Umowy o pracę zawiera się na:

� okres próbny,

� czas określony,

� czas nieokreślony. 

Umowę na okres próbny, nieprzekraczający 3 mie-
sięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pra-
cownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywa-
nia określonego rodzaju pracy. 

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny 
z tym samym pracownikiem możliwe jest:

� jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wyko-
nywania innego rodzaju pracy;

� po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli
pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania
tego samego rodzaju pracy – w tym przypadku
dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie
umowy na okres próbny. 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na
czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na
podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych
między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może
przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba zawartych
umów nie może przekraczać trzech. 

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli
liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że
pracownik od dnia następującego po upływie wyżej
wymienionego okresu lub od dnia zawarcia czwartej
umowy na czas określony, jest zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
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Rodzaje umów o pracę



Ograniczeń tych nie stosuje się do umów o pracę za-
wartych na czas określony w:

� celu zastępstwa pracownika w czasie jego uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy,

� celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym
lub sezonowym,

� celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

� przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne
przyczyny leżące po jego stronie:

– jeżeli ich 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 obiektywnych
przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 

Pracodawco! 
Masz obowiązek zawiadomienia właściwego
okręgowego inspektora pracy, w formie pisem-
nej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę,
o której mowa w pkt 4, wraz ze wskazaniem
przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 
5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

UWAGA!

Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone
grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 281 pkt 1a
Kp).
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Umowa o pracę na czas określony 
– wyjątki
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Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

� osoby przyjmowane do pracy,

� pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na
których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
lub warunki uciążliwe,

� pracownicy młodociani (to jest do 18. roku życia)
przenoszeni na inne stanowiska.

Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skie-
rowania wydanego przez pracodawcę (należy określić
stanowisko oraz warunki wykonywania pracy) oraz na jego
koszt.

Pra co daw co! 

Nie mo żesz do pu ścić dopra cy pra cow ni ka bez ak tu -
al ne go orze cze nia le kar skie go, stwier dza ją ce go
brak prze ciw wska zań do pra cy na okre ślo nym sta -
no wi sku, w warunkach pracy opisanych w skiero-
waniu na badania lekarskie.

Wstępne badania lekarskie

Przygotowanie do pracy

Szkolenia w zakresie bhp

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy,
do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwa-
lifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

W zakresie szkolenia wstępnego wyróżniamy:

� instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wyko-
nywania pracy, 

� instruktaż stanowiskowy – przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.
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Przygotowanie do pracy

Pra co daw co! 
Je że li za trud ni łeś pra cow ni ka, w pierw szym dniu
pra cy pod daj go szko le niu wstęp ne mu ogól ne mu
– in struk ta żo wi ogól ne mu (we dług pro gra mu ra mo -
we go czas trwa nia ta kie go szko le nia to mi ni mum
3 go dzi ny lek cyj ne). Ten ro dzaj szko le nia do ty czy
wszyst kich no wo  za trud nio nych pra cow ni ków.

Pracodawco!

Przed po wie rze niem pra cy na sta no wi sku, na któ -
re zo stał przy ję ty no wy pra cow nik, pod daj go szko -
le niu wstęp ne mu sta no wi sko we mu – in struk ta żo wi
sta no wi sko we mu. Czas te go szko le nia jest prze wi -
dy wa ny na mi ni mum 8 go dzin we dług pro gra mu
opra co wa ne go przez pra co daw cę i tre ści za le żnej
od spe cy fi ki sta no wi ska. 

Pra co daw co! 

Ty rów nież masz obo wią zek od by cia szko le nia
w za kre sie bhp – do 6 mie się cy od roz po czę cia
dzia łal no ści i okre so wo – nie rza dziej niż co 5 lat.

Przygotowanie do pracy

Dodatkowe kwalifikacje
Na niektórych stanowiskach wykonywanie pracy jest

możliwe wyłącznie przez pracowników legitymujących się
dodatkowymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi. Dotyczy to
osób pełniących niektóre funkcje nadzoru (dozoru) oraz
pracowników zatrudnionych przy obsłudze niektórych
maszyn i urządzeń.

Pra co daw co! 
Nie wol no do pu ścić pra cow ni ka do pra cy, do któ -
rej wy ko ny wa nia nie po sia da wy ma ga nych kwa -
li fi ka cji.
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Re gu la min pra cy
Okre śla pra wa oraz obo wiąz ki pra co daw cy i pra cow ni -

ków zwią za ne z po rząd kiem pra cy.

Pra co daw co! 
Je steś obo wią za ny za po znać pra cow ni ka z tre ścią
re gu la mi nu pra cy przed roz po czę ciem przez nie -
go pra cy.

Obo wią zek two rze nia re gu la mi nu ma ka żdy pra co daw -
ca za trud nia ją cy co naj mniej 20 pra cow ni ków, z pewnymi
wyjątkami (art. 104 § 2 Kp).

In for ma cja o wa run kach za trud nie nia
Nie póź niej niż w cią gu 7 dni, od dnia zawarcia umowy

o pracę, pra co daw ca ma obo wią zek po in for mo wać na 
pi śmie pra cow ni ka o:
� obo wią zu ją cej do bo wej i ty go dnio wej nor mie cza -

su pra cy,
� czę sto tli wo ści wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę,
� wymiarze przysługującego urlo pu wy po czyn ko -

wego,
� obo wią zu ją cej pra cow ni ka dłu go ści okre su wy po -

wie dze nia umo wy o pra cę,
� układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest

objęty.
Je że li pra co daw ca nie ma obo wiąz ku two rze nia re gu la -

mi nu pra cy, mu si po in for mo wać pra cow ni ka ta kże o:
� obo wią zu ją cej po rze noc nej,
� miej scu, ter mi nie i cza sie wy pła ty wy na gro dze nia

za pra cę,
� przy ję tym spo so bie po twier dza nia przez pra cow ni -

ków przy by cia i obec no ści w pra cy oraz uspra wie dli -
wia niu nie obec no ści.
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Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy



Równe traktowanie kobiet i mężczyzn 
w zatrudnieniu

Pra co daw co! 
Nie zwłocz nie po za trud nie niu masz obo wią zek
udo stęp nie nia pra cow ni ko wi tek stu prze pi sów do -
ty czą cych rów ne go trak to wa nia ko biet imę żczyzn.

Udo stęp nie nie na stę pu je w for mie pi sem nej lub w in ny
spo sób przy ję ty u pra co daw cy.

Obo wią zek po sza no wa nia god no ści pra cow ni ka w miej -
scu pra cy prze ja wia się w dwóch for mach:

� obo wiąz ku równego
traktowania
pracowników 
w zatrudnieniu,

� zakazie dyskryminacji
bezpośredniej 
i pośredniej 
(również na etapie
pozyskiwania 
kandydatów do pracy).

Pra co daw co! 
Kto ze wzglę du na wiek nie peł no spraw ność, ra -
sę, re li gię, na ro do wość, prze ko na nia po li tycz ne,
po cho dze nie et nicz ne, wy zna nie lub orien ta cję
sek su al ną od mó wi za trud nie nia kan dy da ta na
wolnym miej scu za trud nie nia lub miej scu przy -
goto wa nia za wo do we go, pod le ga ka rze grzyw ny
nie niższej niż 3 tys. zł (art. 123 usta wy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty -
tu cjach ryn ku pra cy).

Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy
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Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy
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Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy

Ak ta oso bo we
Pra co daw co! 
Nie zwłocz nie po za trud nie niu pra cow ni ka, je steś
zo bo wią za ny do pro wa dze nia do ku men ta cji ze
sto sun ku pra cy oraz akt oso bo wych pra cow ni ka.

Spo sób pro wa dze nia akt oso bo wych re gu lu ją prze pi sy
roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 28
maja 1996 r. w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra co -
daw ców do ku men ta cji w spra wach zwią za nych ze sto sun -
kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych
pracownika (Dz. U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286, ze zm.).

Ewi den cja cza su pra cy
Pra co daw co! 
Je steś obo wią za ny pro wa dzić ewi den cję cza su
pra cy w for mie od dziel nej dla ka żde go pra cow ni -
ka kar ty ewi den cji cza su pra cy.

Kar ta ewi den cji po win na obej mo wać czas fak tycz nie
prze pra co wa ny w poszczególnych dobach, w tym pra cę
w nie dzie le i świę ta, w po rze noc nej, w go dzi nach nad licz -
bo wych oraz dni wol ne, wy ni ka ją ce z pię cio dnio we go ty -
go dnia pra cy, w szcze gól no ści: okres peł nio ne go dy żu ru,
okres urlo pu (wy po czyn ko we go, oko licz no ścio we go, płat -
ne go, bezpłat ne go), okres zwol nie nia od pra cy, okres
uspra wie dli wio nej i nie uspra wie dli wio nej nie obec no ści
w pra cy.

Pracodawco! 
Nieprowadzenie dokumentacji w sprawach zwią-
zanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracownika stanowi wykroczenie zagrożone karą
grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 281 pkt 6 Kp).
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Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy

Wy pła ta wy na gro dze nia
Pra co daw co!
Masz obo wią zek za ło że nia i pro wa dze nia, od ręb -
nie dla ka żde go pra cow ni ka, imien nej kar ty (li sty)
wy pła co ne go wy na gro dze nia za pra cę i in nych
świad czeń zwią za nych z pra cą.

Prze pi sy usta wy gwa ran tu ją pra cow ni ko wi pra wo do
mi ni mal ne go wy na gro dze nia, któ re go wy so kość usta la na
jest cy klicz nie na podstawie ustawy o mi ni mal nym wy na -
gro dze niu za pra cę.

Po dej mu jąc pra cę po raz
pierw szy pra cow nik na by wa
pra wo do urlo pu, z upływem
każdego miesiąca pracy w wy -
mia rze 1/12 wy mia ru urlopu
przy słu gu ją ce go mu po prze -
pra cowa niu ro ku. Je że li nie ko -
rzy sta z te go urlo pu, mie sięcz-
ny wy miar su mu je się. 

W ka żdym na stęp nym ro ku
ka lenda rzo wym pra cow nik na -
by wa pra wo do ko lej ne go urlo pu z dniem 1 stycznia, o ile
w tym dniu po zo sta je w za trud nie niu.

Ocena ryzyka zawodowego
Pracodawco! 
Masz obowiązek zapoznania pracownika z oceną
ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym
wykonuje pracę.

Pra wo do urlo pu



Pra co daw ca ma obo wią zek oce niać i do ku men to wać ry -
zy ko za wo do we wy stę pu ją ce przy okre ślo nych pra cach
oraz sto so wać nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej -
sza ją ce ry zy ko za wo do we.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze

Pracodawco! 
Nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowa-
nia na danym stanowisku.  
Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego

pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej
odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Ubez pie cze nia spo łecz ne
Pra co daw co! 
Masz obo wią zek zgło sze nia pra cow ni ka do ubez -
pie cze nia spo łecz ne go wcią gu 7 dni odda ty je go
za trud nie nia.

Pracodawca powinien zgłosić nowo zatrudnionego pra-
cownika do następujących ubezpieczeń: emerytalnego,
rentowego, chorobowego, wypadkowego, zdrowotnego.
Pracodawca zobowiązany jest też do opłacania składek na
fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń
pracowniczych. Niezgłoszenie do ubezpieczenia społeczne-
go jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł (art. 98 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych).
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Obowiązki pracodawcy w zakresie
nawiązanego stosunku pracy
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