
Lekcja 1 (20.04.2020r) 

TEMAT: Zatrudnienie młodzieży i podejmowanie działalności 

gospodarczej. 

1. KODEKS PRACY- reguluje przepisy dotyczące zatrudnienia. 

2. Kodeka pracy zakazuje zatrudnianie osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia. 

3. Od 2018r. będzie można zatrudniać osoby, które będą 

miały skończone 15 lat. 

4. Pracę po skończeniu 16 lat mogą podjąć osoby, które mają 

ukończone gimnazjum i aktualne badania lekarskie. 

5. Przed 16 rokiem życia mogą podjąć pracę- przyuczenie do 

zawodu, uczniowie, którzy uczą się w Ochotniczych 

Hufcach Pracy. 

6. Przyuczenie do zawodu trwa do ukończenia przez ucznia 

18 lat i może to być 24 lub 36 miesięcy. 

7. Każdy przyuczający się do zawodu otrzymuje odpowiednie 

wynagrodzenie (4%, 5%, 6%). 

8. RODZAJE UMÓW  podpisywane z pracownikiem: 

 umowa o pracę (na czas określony i nie określony) 

 umowa zlecenie 

 umowa o dzieło 

 umowa na czarno (NIELEGALNA) 

 umowa na okres próbny 

 umowa na zastępstwo. 

9. Każda umowa powinna zawierać: 

 podpisy osób ją zawierającą, 

 rodzaj umowy, 

 datę jej zawarcia, 

 warunki zatrudnienia i płacy. 

10. Każda osoba pracująca płaci podatki. 



11. Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki 

podatkowe: 18% i 32%. 

12. Rozliczamy się z odprowadzonych podatków każdego 

roku do 30 kwietnia- za poprzedni rok- składamy PIT. 

13. Adwokaci, artyści, sprzedawcy, rzeźnicy- 

odprowadzają podatek ryczałtowy. 

14. Aby pracować, nie trzeba zatrudniać się na etat; 

można założyć własną działalność gospodarczą. 

15. Formy działalności gospodarczej; 

 jednoosobowa działalność gospodarcza (fryzjer, 

krawcowa, kosmetyczka, elektryk, mechanik …); 

 spółka cywilna- może być dwóch lub więcej 

wspólników, 

 spółka prawa handlowego, 

 spółka europejska. 

16. Aby otworzyć działalność należy: 

 wiedzieć jaki będzie miała charakter, co 

będziemy robić; 

 znać formę organizacyjno- prawną naszej 

działalności gospodarczej; 

 zarejestrować działalność; 

 stworzyć plan marketingowy, organizacyjny i 

finansowy; 

 zakres działań. 

17. Polak w państwach UE: 

 może podjąć pracę na takich samych 

stanowiskach i za takie samo wynagrodzenie jak 

obywatel danego państwa; 

 może otworzyć własną działalność gospodarczą; 

 może podjąć naukę ( na każdym szczeblu). 



Zad. domowe 

Wymień do jakich państw w UE najchętniej Polacy wyjeżdżali w celu 

zdobycia pracy. (od myślników) 

Wymień, jakie zawody najszybciej dostają pracę w państwach UE. (od 

myślników).  

Zapisujemy w zeszycie, robimy zdjęcie i wysyłamy na mój numer 

telefonu. Termin do 22.04.2020r. 

 


