
Zagadnienia z przedmiotu podstawy prawa pracy 

1. Pojęcie prawa pracy. 

2. Podstawowe pojęcia prawa pracy. 

3. Pojęcie pracownika – art. 2 k. p., art. 22 §2,  §3 k. p.  

4. Pojęcie pracodawcy – art. 3 k. p. 

5. Pojęcie stosunku pracy – art. 22 § 1 k. p. 

6. Cechy stosunku pracy.  

7. Funkcje prawa pracy.  

8. Powszechnie obowiązujące w Polsce źródła prawa – art. 87 Konstytucji RP. 

9. Źródła prawa wewnętrznego – art. 93 Konstytucji RP. 

10.  Katalog źródeł prawa pracy – art. 9 k. p.  

11.  Norma prawa pracy.  

12.  Specyficzne źródła prawa pracy. 

13.  Układ zbiorowy pracy – art. 9 § 2 k. p. 

14.  Regulamin pracy – art. 104 § 1 k. p.  

15.  Regulamin wynagradzania – art. 77 (1) k. p.  

16.  Kodeks pracy – pojęcie, zakres regulacji – art. 1, art. 2, art. 3, art. 300 k. p., systematyka    kodeksu             

( od Działu I – Działu XV k. p. ) 

17.  Zasady prawa pracy. 

18.  Konstytucyjne zasady prawa pracy – art. 12, 59,17,24, 30, 32, 33, 45,65, 66, 67 KRP. 

19.  Kodeksowe zasady prawa pracy – art. 10, 11(1), 11(2), 13,14, 15, 16, 17, 18, 300 k. p. 

20.  Zasady zbiorowego prawa pracy – art. 18 (1) , art. 18 (2) k. p. , art. 18 (3) k. p. 

21.  Zasady indywidualnego prawa pracy – art. 22 k. p.  

22.  Zasada ochrony trwałości stosunku pracy – art.30 § 4k. p.,45 § 1 k. p.,art.177 § 3k.p. 

23.  Zasada korzyści, uprzywilejowania pracownika – art. 9 §2, §3, §4 k. p., art. 18 k. p. 

24.  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – art. 23 (1) § 1, §2, §3, § 4, § 5,§6 k. p. 

25.  Obowiązki stron stosunku pracy – Dział IV k. p. 

26.  Obowiązki pracodawcy – art. 94 k. p.  

27.  Obowiązki pracownika – 100 § 1, § 2 k. p.  

28.  Kodeksowe pojęcie mobbingu – art. 94(3) § 2 k. p. 

29.  Świadectwo pracy- art. 97 §1, §2, §2 (1) k. p. 

30.  Wynagrodzenie za pracę – pojęcie, art.78 §1 k. p. art. 80, art. 81 §1,§ 2,§4, art.84k. p. 

31.  Składniki wynagrodzenia.  

32.  Składniki uzupełniające.  

33.  Dodatki stawkowe. 

34.  Dopłaty. 

35.  Premia. 

36.  Deputaty.  

37.  Dodatki wyrównawcze – np. art. 230 §2 k. p.  

38.  Świadczenia niezwiązane z wynagrodzeniem za pracę. 

39.  Odprawa rentowa lub emerytalna – art. 92 (1)§1 ,§2 k. p. 

40.  Odprawa pośmiertna – art. 93 § 1, §2, §4, §5, §6, §7 k. p. 

41.  Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – art. 92 §1, §3, §4 k. p. 

42.  Termin wypłaty wynagrodzenia – art. 85 § 1, §2 k. p. 

43.  Reguły wypłacania wynagrodzenia – art. 86 §1, §2, §3 k. p. 

44.  Potrącenia od wynagrodzenia – art. 87§1 pkt. 1-4 k. p. 

45.  Granice potrącenia – art.  87§3 pkt. 1-2, §4 k. p. 

46.  Wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

47.  Odpowiedzialność pracownika. 

48.  Odpowiedzialność porządkowa pracownika , przesłanki odpowiedzialności  porządkowej  pracownika – 

art. 108 § 1 – art. 113 k. p. 

49.  Kodeksowy katalog kar porządkowych – art. 108 §1 pkt. 1-2 , §2, §3 k. p. 

50.  Tryb nakładania kar, obligatoryjność wysłuchania pracownika – art. 109 §1,§2,§3 k.p. 

51.  Zawiadomienie o nałożonej karze porządkowej – forma, art. 110 k. p. 

52.  Sprzeciw od kary porządkowej, termin wniesienia sprzeciwu – art. 112 §1, §2,§3 k. p. 

53.  Zatarcie kary porządkowej – art. 113 §1 k. p. 

54. Odpowiedzialność materialna pracownika , przesłanki odpowiedzialności – art.114k. p. 



55.  Zakres odpowiedzialności materialnej  - art. 115 k. p., art. 117 §1, §2 k. p. 

56.  Wysokość odszkodowania za szkodę – art. 119 k. p. 

57.  Szkoda wyrządzona osobie trzeciej przez pracownika – osoba zobowiązana do naprawienia tej szkody  

- art. 120 §1 k. p. 

58.  Szkoda wyrządzona umyślnie przez pracownika – art. 122 k. p. 

59.  Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi – art. 124 § 1, §2, §3 k. p. 

60.  Pojęcie mienia powierzonego, przykłady mienia powierzonego.  

61.  Czas pracy – definicja, art. 128 § 1 k. p. 

62.  Co się wlicza do czasu pracy? Co się nie wlicza do czasu pracy ? – art.134, art. 151 (5) §1, §2, art. 

187§1, art.141 §1, §2 k. p., art.145 §1k. p., art. 202 §3, §3 (1), art. 237(3) §2 , §3k. p.  

63.  Pojęcie dyżuru – art. 151 (5)§1,  §2,  §3 k. p. 

64.  Podstawowy system czasu pracy, dobowa, tygodniowa norma czasu pracy – art.129 §1, §2k.p. 

65.  Nieprzerwany odpoczynek dobowy – art. 132 § 1, §2 k. p. 

66.  Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy – art. 133 § 1 k. p. 

67.  Szczególne systemy czasu pracy – art. 135 -  art.145 k. p. 

68.  System równoważnego czasu pracy – art. 135 §1,  §2, §3 , art. 137 k. p. 

69.  Czas pracy przy dozorze urządzeń – art. 136 §1 , §2 k. p. 

70.  System czasu pracy w ruchu ciągłym – art. 138 §1 , §2, §4 k. p. 

71.  System przerywanego czasu pracy – art. 139 §1, §2, §3, §4 k. p. 

72.  System zadaniowego czasu pracy – art. 140 k. p. 

73.  System skróconego tygodnia pracy – art. 143 k. p. 

74.  System pracy weekendowej – art. 144 k. p. 

75.  Skrócony czas pracy – art. 145 §1 , §2 k. p. 

76.  Dopuszczalność pracy zmianowej – art. 146 k. p. 

77.  Praca w godzinach nadliczbowych, pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych -art. 151 §1pkt1-2, §2 , 

§3 k. p. 

78.  Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – art. 151 (1) §1 , §2, §3 k. p. 

79.  Praca w porze nocnej, pojęcie pracownika pracującego w nocy -  art. 151 (7) § 1, §2, §3, §4,  §5 , §6 k. 

p. 

80.  Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej – art. 151 (8) § 1, §2 k. p. 

81.  Praca w niedzielę i święta – art. 151 (10) pkt. 1 -10 k. p. , art. 151( 9a) §1, §2, §3 k. p. 

82.  Zatrudnianie młodocianych – Dział IX . k. p.  

83.  Pojęcie młodocianego – art. 190 §1, §2 k. p. 

84.  Zatrudnianie dzieci – art. 304 (5) §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7 k. p. 

85.  Zasady zatrudniania młodocianych – art. 191 §1,  §2 k. p.  

86.  Obowiązki pracodawcy względem młodocianych – art. 192, art. 193 k. p. 

87.  Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, treść umowy o pracę w 

celu przygotowania zawodowego – art. 195 §1 pkt. 1 - 4 k. p. 

88.  Przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego – art. 196  pkt. 

1 – 4 k. p.  

89.  Obowiązek dokształcania się młodocianego – art. 197 § 1 , §2 , art. 198 k. p . 

90.  Zatrudnianie młodocianych na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac – art. 200 

(1) §1, §2, §3, § 4, §5 , art. 200(2) §1,  §2, §3k. p. 

91.  Czas pracy młodocianego – art. 202 §1, §2, §3 , §3 (1) k. p. 

92.  Ochrona zdrowia młodocianego – art. 201 §1, §2, §3 k. p.  

93.  Zakazy stosowane wobec młodocianego – art. 203 §1, §1(1), §2 , §3, art. 204 §1, §3 k. p. 

94.  Bezpieczeństwo i higiena pracy – Dział X.  k. p. 

95.  Przepisy bhp   a   zasady bhp .  

96.  Obowiązki pracownika  w zakresie bhp – art. 211 k. p. 

97.  Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – cały Rozdział I – Działu X k. p. 

98.  Obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji pracy, pomieszczeń pracy i ich wyposażenia oraz 

wyposażenia pracowników – art. 214 §1, §2 k. p., art. 237 (6)§1, §3, art. 237(7) §1, §2, art. 213 §1 , §2 

, §3 , art. 209(1) §1 pkt. 3 k. p. , art. 215 pkt. 1 -2 k. p. , art. 237 (4) § 2 k. p.  

99.  Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia – art. 226 pkt.1-2 k. p., art. 233 k. 

p. art. 232 k. p. , art. 229 §1, §2, §3, §4 , §5, §6, §7 k. p. , art. 230 §1 , §2 k. p., art. 231 k. p. , art. 

227 §1 pkt. 1-2 k. p.  

100. Wstępne, okresowe i kontrolne badania  lekarskie -  art. 229 §1, §2, §3, §4 , §5, §6, §7 k. p. 



101. Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi  - art. 234 

§1, §2, §3 , §3(1) , art. 235 §1 , §3 pkt. 1-3, §4, §5 k. p., art. 236 , art. 230 §1,  §2 k. p., art. 231 k. p. , 

art. 227 §1 pkt. 1-2 k. p.  

102. Pojęcie choroby zawodowej – art. 235 (1) k. p.  

103. Obowiązki pracodawcy w związku ze szkoleniami w zakresie bhp – art. 237 (3)§1 , §2 , §2 (1) , 

§3 k. p., art. 237 (4) §1 , §2 , §3 k. p.  

104. Służba bhp – art. 237 (11) §1, §2 k. p. 

105. Komisja bhp – art. 237 (12) §1, §2, art. 237 (13) §1 , §2, §3 k. p. 

106. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844)tj. z dnia 28 

sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

107.  Definicje rozporządzenia - § 2 rozporządzenia. 

108.  Pojęcie wypadku przy pracy – art. 3. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1673) tj. z dnia 22 

września 2009 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1322). 

109. Cechy kwalifikujące określone zdarzenie losowe jako wypadek przy pracy . 

110. Pojęcie przyczyny zewnętrznej.  

111. Przykłady przyczyn mogących stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. 

112. Pojęcie śmiertelnego wypadku przy pracy. 

113. Pojęcie ciężkiego wypadku przy pracy. 

114. Pojęcie zbiorowego wypadku przy pracy. 

115. Pojęcie urazu. 

116. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.  

117. Postępowanie powypadkowe. 

118. Zespół powypadkowy, czynności zespołu powypadkowego. 

119. Termin sporządzenia protokołu powypadkowego. 

120. Termin zatwierdzenia protokołu powypadkowego. 

121. Rejestr wypadków przy pracy. 

122. Dokumentacja powypadkowa, termin przechowywania dokumentacji powypadkowej. 

123. Obowiązki pracodawcy w postępowaniu powypadkowym. 

124. Państwowa Inspekcja Pracy – cel działania, zadania, organy – art. 1, 2, 10, 17 – ustawy PIP, 

125. Rada Ochrony Pracy – art. 7 ustawy PIP. 

126. Społeczne inspekcja pracy – art. 2, art. 3, art. 4 ustawy SIP. 

127. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

128. Urlopy – Dział VII k. p. 

129. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – Dział VIII k. p. 

130. Umowa o pracę – pojęcie, rodzaje umów o pracę , składniki umowy o pracę, forma zawarcia 

umowy o pracę – art. 11 k. p., art. 25 §1 k. p., art. 29 §1, § 2 k. p.  

131. Umowa  o pracę na okres próbny, czas trwania  – art.  25 §2 k. p. 

132. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny – art. 32 §1 pkt. 1 , art. 34 k.p. 

133. Umowa o pracę na zastępstwo – art. 25 §1  zdanie drugie k. p. 

134. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo – art. 33 (1) k. p. 

135. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.  

136. Umowa o pracę na czas określony . 

137. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – art. 33 k.p. 

138. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – art. 25 (1) §1, §2, §3 k.p. 

139. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 

140. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – art. 32 §1 pkt. 3, art. 36 §1 pkt. 1-

3 k. p. 

141. Skrócenie okresu wypowiedzenia – art. 36 (1) § 1 , §2 k. p.  

142. Zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy – art. 37 §1,  §2 k. p. 

143. Wypowiedzenie umowy o pracę – oddział 3., rozdział II, dział II k. p.  

144. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – art. 52 §1 pkt.  1- 3 k.p. 

145. Wygaśnięcie umowy o pracę – oddział 7 k.p. 

146. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy – Dział XII k. p., postępowanie 

pojednawcze, sąd pracy; przedawnienie roszczeń – Dział XIV k. p. 


