
Realizacja: 2 – 7 kwietnia 2020-04-02 

 

To kolejne 2 tematy  dla Was. zróbcie notatki w zeszycie – tak jak zwykle i poczytajcie 

informacje z ksiązki. 

 

Temat: Zatrudnienie. 

 

1. Podstawy prawne zatrudnienia. (Kodeks pracy) 

2. Podstawowe zasady prawa pracy: 

a) zasada wolności – swobodny wybór pracy 

b) zasada swobody nawiązania stosunku pracy  

c) zasada równego traktowania pracowników 

d) zakaz dyskryminacji 

e) prawo do godziwego wynagrodzenia 

3. Formy zatrudnienia: 

a) umowa o pracę 

b) umowy cywilnoprawne –umowa o dzieło i zlecenie 

4. Rodzaje umowy o pracę: 

a) na okres próbny 

b) na czas nieokreślony 

c) na czas określony 

d) na zastępstwo 

5. Formy rozwiązania stosunku pracy: 

a) za porozumieniem stron 

b) za wypowiedzeniem(zależy od długości zatrudnienia, powyżej 3 lat – 3 miesiące) 

c) bez wypowiedzenia (naruszenie obowiązków) 

d) z upływem czasu, na jaki była zawarta 

e) z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była ona zawarta 

6. Świadectwo pracy. (dokument wystawiany po zakończeniu zatrudnienia udanego 

pracodawcy) 

 

Myślę, że te punkty są jasne. Nie możemy porozmawiać, ale w razie wątpliwości piszcie i 

pytajcie. Proszę, żebyście teraz napisali w zeszycie co powinna zawierać umowa o pracę. 

Możecie to zrobić na podstawie podręcznika, albo umowy o pracę Waszych rodziców. 

 

A teraz jakie są różnice między umową o pracę, a umowami o dzieło czy zlecenie (umowy 

tzw. śmieciowe – na pewno słyszeliście)? 

 

Przy umowach cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło) nie działa Kodeks pracy. Pracownik 

nie ma więc praw wynikających z Kodesku pracy, np. urlopów. Pracę wykonuje się na własne 

ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za jej wykonanie. Brak jest też składek na 

ubezpieczenie społeczne (ZUS). 

 

To co jest w punktach powinniście umieć. Będzie na teście!!! 

 

Temat: Płaca. 

 

1. Płaca: 

a) minimalna –  ustalane najniższe wynagrodzenie, w 2020r. wynosi 2600zł 

b) netto – po potrąceniu podatku i składek na ubezpieczenia (na rękę) 



c) brutto – bez żadnych potrąceń, stawka brutto napisana jest na umowie 

 

2. System płac: 

a) czasowy – stawka ustalona za godzinę, wysokośćwynagrodznenia zależy od ilości 

godzin przepracowanych 

b) ryczałtowy – wynagrodzenie za miesiąc określone w umowie  

c) akordowy – zależy od ilości wykonanej produkcji 

d) premiowy – pracodawca może przyznać premię (dodatkowe wynagrodzenie) za 

dobrze wykonaną pracę 

e) prowizyjny – najczęściej przy sprzedaży, im większa sprzedaż, tym większe 

wynagrodzenie, prowizja określona jest w %, np. 2% od sprzedaży danego produktu 

 

3. Obliczanie wynagrodzenia. 

 

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przy 
założeniu, że: 

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, tj. w 2020 r. wynoszącego 2.600 zł, 

- pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł), 

- pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek (43,76 zł), 

- pracownik ukończył 26 lat, 

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%, 

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK. 

Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy: 

Wyszczególnienie Poz. 
Wysokość obciążeń 

składkowo-
podatkowych 

wynagrodzenie za pracę brutto a 2.600,00 zł 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. a) b 2.600,00 zł 

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, 
w tym składka: 

• emerytalna 9,76%, tj. 253,76 zł 

• rentowa 1,5%, tj. 39 zł 

• chorobowa 2,45%, tj. 63,70 zł 

c    356,46 zł 

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. a - poz. c) d 2.243,54 zł 

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia 
(poz. d × 9%) 

e    201,92 zł 

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. d × 
7,75%) 

f    173,87 zł 



koszty uzyskania przychodu g   250,00 zł 

podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu 
do pełnych złotych (poz. a - poz. g - poz. c) 

h 1.994,00 zł 

zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej 
[(poz. h × 17%) - 43,76 zł] 

i    295,22 zł 

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych 
złotych (poz. i - poz. f) 

j     121,00 zł 

kwota do wypłaty (poz. a - poz. c - poz. e - poz. j) netto k 1.920,62 zł 

składki obciążające pracodawcę od kwoty 2.600 zł: 

(składka emerytalna 9,76%, tj. 253,76 zł + składka rentowa 6,5%, tj. 
169 zł + składka wypadkowa 1,67%, tj. 43,42 zł + składka na FP i FS 
2,45%, tj. 63,70 zł + składka na FGŚP 0,10%, tj. 2,60 zł) 

l    532,48 zł 

razem koszt pracodawcy (poz. a + poz. l) ł 3.132,48 zł 

 

 

Wiem, że to może trochę skomplikowane, ale taki mamy system obliczania wynagrodzenia. 

Spróbujcie to na spokojnie przeanalizować. Zauważcie jaka jest różnica między 

wynagrodzeniem brutto i netto.  

 

Jeżeli ktoś z Was ma ochotę na obliczenia i dodatkową ocenę, proponuję zrobić takie 

wyliczenia dla kwoty wynagrodzenia brutto 4000zł przy założeniach takich jak wyżej. 

Osoby chętne wysyłają tabelę z wyliczeniami na mój adres mailowy ewalek@vp.pl. 

PRACA DLA CHĘTNYCH!!!! 
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