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Przedmiotem prawa pracy 

są stosunki pracy oraz inne stosunki prawne ściśle ze 

stosunkami pracy związane.

Stosunkiem pracy 

jest więź prawna łącząca pracodawcę i pracownika



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 pracodawcę, a pracodawca - do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

(art. 22 § 1 k.p.)



• zobowiązaniowy;

• dobrowolny;

• wzajemny;

• podporządkowany (pod kierownictwem pracodawcy);

• odpłatny;

• osobisty;

• zobowiązanie do starannego działania;

• przedmiot świadczenia ma charakter ciągły;

• na ryzyko pracodawcy (ryzyko ekonomiczne, techniczne, 

socjalne, osobowe);



Zobowiązaniowy

Stosunek pracy jest stosunkiem zobowiązaniowym 

zachodzącym między dwoma stronami, z których każda jest 

wobec drugiej zobowiązana i zarazem uprawniona do 

określonego świadczenia. Stosunek pracy jest stosunkiem 

prawnym o charakterze dwustronnie zobowiązującym.



Dobrowolność pracy

oznacza, że zobowiązanie do jej wykonywania może powstać 

jedynie z mocy swobodnej decyzji (oświadczeń woli) 

pracownika i pracodawcy, w drodze umowy.



Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 Konstytucji RP każdemu zapewnia 

się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru 

miejsca pracy (wyjątki określa ustawa). Obowiązek pracy 

może być nałożony tylko przez ustawę.

Zgodnie z art. 10 k.p., każdy ma prawo do swobodnie 

wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych 

w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.



Wzajemność

Nawiązując stosunek pracy, np. poprzez zawarcie umowy o 

pracę, pracodawca i pracownik zobowiązują się realizować 

wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich źródeł 

prawa pracy. 



Podporządkowanie (kierownictwo pracodawcy)

Oznacza możność wydawania pracownikowi poleceń przez 

pracodawcę.

Podporządkowanie umowne:

- co do rodzaju pracy (stanowiska pracy);

- co do miejsca pracy;

- co do czasu pracy;

- co do sposobu wykonywania pracy.



Pracownik zobowiązany jest do wykonywania tylko takich 

poleceń, które nie są sprzeczne z:

- przepisami prawa lub 

- umową o pracę (art. 100 k.p.) oraz 

- zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c. w zw. z 

art. 300 k.p.)



Odpłatność

Jest to cecha bezwzględna stosunku pracy.

Pracownik nie może zrzec się prawa do 

wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną 

osobę (art. 84 k.p.).



Wymóg osobistego świadczenia pracy

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy (art. 22 §

1 k.p.).

Nie ma możliwości samodzielnego podstawienia zastępcy.



Zobowiązanie starannego działania

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy w sposób 

sumienny i staranny, nie może  natomiast zobowiązać się do 

osiągnięcia określonego rezultatu.



Ryzyko ekonomiczne

Polega na obciążeniu pracodawcy obowiązkiem wypłaty

wynagrodzenia i realizacji innych świadczeń wynikających ze

stosunku pracy niezależnie od efektów ekonomicznych

prowadzonej działalności.

Ryzyko techniczne

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za

czas nieświadczenia pracy z przyczyn techniczno-

organizacyjnych, jeśli pracownik był gotowy do wykonywania

pracy.



Ryzyko socjalne

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za

czas nieświadczenia pracy w razie nieobecności pracownika

w pracy z ważnych względów osobistych (np. choroby, opieki

nad dzieckiem itd.).

Ryzyko osobowe

Podmiot zatrudniający obciążony jest skutkami

niezawinionych i niekiedy także zawinionych przez pracownika

działań wyrządzających pracownikowi szkodę.



O kwalifikacji prawnej danego stosunku zatrudnienia decyduje

zespół przedstawionych cech pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 k.p., zatrudnienie w warunkach

odpowiadających tym cechom ma charakter pracowniczy bez

względu na nazwę zawartej przez strony umowy.



UMOWA O PRACĘ

Pracownikiem może być wyłącznie osoba 
fizyczna, która ukończyła 18 lat.

W celu przyuczenia zawodowego lub przy 
wykonywaniu prac lekkich możliwe jest 

zatrudnienie młodocianego w wieku 16-18 
lat.

Pracownik jest podporządkowany 
pracodawcy w zakresie miejsca, czasu i 

sposobu wykonywania pracy.

Pracownik zobowiązuje się do starannego 
działania przy wykonywaniu pracy, a nie do 

osiągnięcia rezultatu.

Umowa o pracę jest zawsze odpłatna.

Pracownik nie może powierzyć wykonywania 
swojej pracy innej osobie.

UMOWA ZLECENIA

Zleceniobiorcą może być zarówno 
osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Zleceniobiorca sam organizuje sobie 
pracę.

Zleceniobiorca również zobowiązuje się 
do starannego wykonywania czynności.

Umowa zlecenia może być nieodpłatna.

Przyjmujący zlecenie może powierzyć 
wykonywanie zlecenia osobie trzeciej.


