
 
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305, 357.   
Przepisy wstępne  
Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.  
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  
Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy.  
 Stosunek pracy  
Przepisy ogólne  
Art. 22. § 1. 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.  
§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.  
Umowa o pracę  
Art. 251. § 1. 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 tych umów nie może 
przekraczać trzech.  
Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako 
dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia 
umowy.  
 § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została 
zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron 
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.  
Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę  
Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:  
1) na mocy porozumienia stron;  
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);  
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);  
4) z upływem czasu, na który była zawarta.  
5) (uchylony)  
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  
Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za 
wypowiedzeniem.  



§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.  
Art. 362. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może 
zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu 
wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia.  
Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli 
okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z 
osiągnięciem tego wieku.  
Wynagrodzenie za pracę  
Art. 78. § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby 
odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 
wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość 
świadczonej pracy.  
Ochrona wynagrodzenia za pracę  
Art. 84. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść 
tego prawa na inną osobę.  
Art. 85. § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w 
miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.  
§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, 
niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w 
ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.  
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podstawowe obowiązki pracodawcy  
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie 
wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.  
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim 
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.    
Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
podstawowym obowiązkiem pracownika.  
Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem;  
 



 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;  
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem;  
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;  
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami. 
Profilaktyczna ochrona zdrowia  
Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:  
1) osoby przyjmowane do pracy;  
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni 
pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki 
szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.  
§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:  
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo 
stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym 
pracodawcą;  
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 
dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli 
przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 
badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają 
warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób 
przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.  
§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do 
pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.  
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku 
niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, 
pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia 
zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę 
możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z 
przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, 
a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu 
należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy 
podróżach służbowych.  
 



 
§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na 
badania lekarskie.  
§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na 
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.  
Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed 
dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego 
pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 
bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.  
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania 
ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo 
powtarzane.  
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt 
pracodawcy.  
 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  
Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi 
nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w 
środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.  
§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony 
indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności 
określone w odrębnych przepisach.  
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi 
nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w 
Polskich Normach:  
Art. 2379. § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.  
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika  
Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:  
1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 
1 powinna być zawarta umowa o pracę, nie zawiadamia właściwego 



okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej,                  
o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wraz ze 
wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od 
dnia jej zawarcia,  
2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed 
dopuszczeniem go do pracy,  
3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez 
wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,  
4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa 
pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,  
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników 
związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 
[6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,]  
Nowe brzmienie pkt 6 i 7 oraz dodany pkt 6a w art. 281 wejdą 
w życie z dn. 1.01.2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 357).  
<6) nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,>  
<6a) nie przechowuje dokumentacji pracowniczej przez okres, 
o którym mowa w art. 94 pkt 9b, art. 945 § 2 i art. 946 pkt 2,    
>  albo przez dłuższy okres, jeżeli wynika on z odrębnych 

przepisów,
> 

[7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub 
zniszczeniem]  
<7) pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących 
uszkodzeniem lub zniszczeniem>  
– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.  
Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:  
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego 
świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego 
świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub 
świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,  
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub 
bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,  
3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,  
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.  
 
Przedawnienie roszczeń  
Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 
3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  
 
 
 



 
 
Dziennik Ustaw Nr 180, Poz. 1860 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy2)  
 Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póżn. zm. 3)) zarządza się, co następuje: 

  § 14. 1. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i 
umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie 
uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w 
tym zakresie. 

2. Szkolenie okresowe odbywają:  

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujàce pracownikami, w 
szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;  

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;  

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy 
maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;  

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujàce 
zadania tej służby;  

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1—4, 
których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 
lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w 
roku.  

2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3—5 powinno 
być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia 
kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

 
  
  
 
 
 
 


