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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 13 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

 

(druk nr 169) 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) 

 

Art. 29. 

§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki 

pracy i płacy, w szczególności: 

1)   rodzaj pracy; 

2)   miejsce wykonywania pracy; 

3)   wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników 

wynagrodzenia; 

4)   wymiar czasu pracy; 

5)   termin rozpoczęcia pracy. 

§ 1
1
. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 

25
1
 § 4 pkt 1-3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 25

1
 § 4 pkt 4, w umowie określa 

się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o 

obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 

[§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z 

zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron 

umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.] 

<§ 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.> 

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o pracę, o: 

1)   obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 

2)   częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 

3)   wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 

4)   obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

5)   układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze 

nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie 
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potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy. 

§ 3
1
. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 

1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. 

§ 3
2
. Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o 

których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o 

zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w 

przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego 

terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. 

§ 3
3
. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w 

§ 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa 

pracy. 

§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. 

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej 

podstawie niż umowa o pracę. 

 

Art. 104
3
. 

§ 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do 

wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. 

[§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed 

rozpoczęciem przez niego pracy.] 

<§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy 

przed dopuszczeniem go do pracy.> 

 

Art. 200
1
. 

§ 1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu 

lekkich prac. 

§ 2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju 

psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania 

obowiązku szkolnego. 

§ 3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego 

zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego 

inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych 

młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204. 

§ 4. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma 

obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. 

[§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed 

rozpoczęciem przez niego pracy.] 

<§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac 

przed dopuszczeniem go do pracy.> 
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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, 

1a)  nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub 

elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 25
1
 § 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,] 

<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, 

7)   pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 

osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem 

- podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 


