
Klasa II J 

TEMAT : Odpowiedzialność porządkowa pracownika   07 05 2020 r. 

Podręcznik str.195  (lub 192) 

W zeszycie przedmiotowym zrób notatkę według poniższego schematu. 

Ponadto  oceń prawdziwość poniżej podanych zdań i rozwiąż krzyżówkę.  

Termin 12 maja 2020r. Prace proszę przesłać w word na adres ekowalska2020@o2.pl    

Dziękuje za odpowiedzi były dobrze opracowane z podaniem podstawy prawnej (super). 

 

1. Wyjaśnij, czego konsekwencją jest odpowiedzialność porządkowa według art. 
108 § 1 k.p. ( uzupełnij notatkę) 

 …………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………. 

 przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy.  

2. Jakie kary porządkowe może pracodawca stosować wobec pracownika?  

 ……………….,  

 ……………….,  

 ………………., . 
3. Omów zasady stosowania kary pieniężnej: za jakie naruszenia i w jakiej wysokości 

może być stosowana (art. 108 § 2 i 3 k. p.). 
 

4. Omów tryb stosowania kar (art. 109 i 110 k. p.), okoliczności brane pod uwagę przy ich 
stosowaniu (art. 111 k.p.), możliwość wniesienia sprzeciwu przez pracownika  (art. 112 
k. p.), zatarcie kary (art. 113 k. p.). 

 

 

 

 

PRACODAWCA 
 

 

  

 Nałożenie kary porządkowej 
 

  

PRACOWNIK 
 

 

  

 Sprzeciw od kary porządkowej ( 7 dni) 
 
 

 

PRACODAWCA 
 

 

  

 Odrzucenie sprzeciwu 
(podtrzymanie kary porządkowej)  14 dni 

 
PRACOWNIK 
 

 

 Pozew o uchylenie kary porządkowej 
  

Sąd pracy 
 

 

mailto:ekowalska2020@o2.pl


1. Oceń prawdziwość zdań X 

 PRAWDA FAŁSZ 

1. Kara pieniężna może być nałożona na pracownika z tytułu 
naruszenia każdego obowiązku pracowniczego 

  

2. Pracodawca musi wysłuchać pracownika przed 
nałożeniem kary porządkowej 

  

3. Pracodawca ma 3 tygodnie, od powzięcia informacji o 
dokonanym naruszeniu na nałożenie na pracownika kary 
porządkowej 

  

4. Pracownik od  nałożonej kary nie może się odwołać od 
razu do sądu pracy – najpierw musi skierować sprzeciw 
do pracodawcy 

  

5. Czas na wniesienie odwołania od nałożonej kary 
porządkowej jest uzależniony od jej rodzaju 

  

6. Odwołanie od nałożonej kary porządkowej można wnieść 
do sądu pracy albo do inspekcji pracy 

  

7. Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie sprzeciwu 
pracownika dotyczącego nałożonej kary porządkowej 

  

 

2. Rozwiąż krzyżówkę; 

1) Wolny etat 

2) Jedna z kar porządkowych 

3) Wnoszony przez pracownika od nałożonej kary porządkowej 

4) Wynagrodzenie 

 

  1)         

   2)        

  3)         

4)           

 

Pozdrawiam 

Miłej pracy 

Elżbieta Kowalska 

 

Przypominam mamy lekcje we wtorek i czwartek. Wiele osób nie wysyła mi prac domowych, 

co mam myśleć?????. Nie zaglądacie na stronę??? Lenistwo????? 

brak ocen nr 7 ,15  prac domowych, nr 13,15,16,17,21 

POPATRZCIE co w dzienniku elektronicznym.  

WE WTOREK 12 maja 2020 r. SPRAWDZIAN Z PRAWA PRACY w formie testu  

(jedna prawidłowa odpowiedź) 40 minut na odpowiedzi. Bardziej dokładną informację podam  

w poniedziałek. 

 


