Preambuła - skre lona
DZIAŁ PIERWSZY
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I
Przepisy wst pne
Art. 1. Kodeks pracy okre la prawa i obowi zki pracowników i pracodawców.
Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac , powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o prac .
Art. 3. Pracodawc jest jednostka organizacyjna, cho by nie posiadała osobowo ci prawnej, a
tak e osoba fizyczna, je eli zatrudniaj one pracowników.
Art. 31. § 1. Za pracodawc b d cego jednostk organizacyjn czynno ci w sprawach z
zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarz dzaj cy t jednostk albo inna
wyznaczona do tego osoba.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si odpowiednio do pracodawcy b d cego osob fizyczn , je eli nie
dokonuje on osobi cie czynno ci, o których mowa w tym przepisie.
Art. 4. skre lony.
Art. 5. Je eli stosunek pracy okre lonej kategorii pracowników reguluj przepisy szczególne,
przepisy kodeksu stosuje si w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
Art. 6. § 1. Stosunek pracy mi dzy obywatelem polskim a polskim przedstawicielstwem,
misj lub inn placówk za granic podlega przepisom kodeksu.
§ 2. Stosunek pracy mi dzy obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misj albo inn
placówk pa stwa obcego lub instytucji mi dzynarodowej, działaj cymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, je eli umowy, układy lub
porozumienia mi dzynarodowe nie stanowi inaczej.
Art. 7. skre lony.
Art. 8. Nie mo na czyni ze swego prawa u ytku, który byłby sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współ ycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa ane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony.
Art. 9. § 1. Ilekro w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie si przez to przepisy
kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, okre laj ce prawa i
obowi zki pracowników i pracodawców, a tak e postanowienia układów zbiorowych pracy i
innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminów i statutów okre laj cych
prawa i obowi zki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych oraz regulaminów i
statutów nie mog by mniej korzystne dla pracowników ni przepisy kodeksu pracy oraz
innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mog by mniej korzystne dla pracowników
ni postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych.
§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie
zbiorowych, regulaminów oraz statutów okre laj cych prawa i obowi zki stron
stosunku pracy, naruszaj ce zasad równego traktowania w zatrudnieniu, nie
obowi zuj .
Art. 91 § 1. Je eli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, mo e by zawarte
porozumienie o zawieszeniu stosowania w cało ci lub w cz ci przepisów prawa pracy,
okre laj cych prawa i obowi zki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów kodeksu
pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentuj ca pracowników
organizacja zwi zkowa, a je eli pracodawca nie jest obj ty działaniem takiej organizacji,
porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie
przyj tym u tego pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie mo e trwa dłu ej ni przez okres 3
lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje si odpowiednio.
§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie wła ciwemu inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1-4 nie naruszaj przepisów art. 24127.
Rozdział II
Podstawowe zasady prawa pracy
Art. 10. § 1. Ka dy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyj tkiem
przypadków okre lonych w ustawie, nie mo na zabroni wykonywania zawodu.
§ 2. Pa stwo okre la minimaln wysoko

wynagrodzenia za prac .

§ 3. Pa stwo prowadzi polityk zmierzaj c do pełnego produktywnego zatrudnienia.
Art. 11. Nawi zanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez wzgl du
na podstaw prawn tego stosunku, wymaga zgodnego o wiadczenia woli pracodawcy i
pracownika.
Art. 111. Pracodawca jest obowi zany szanowa godno

i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 112. Pracownicy maj równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych
obowi zków; dotyczy to w szczególno ci równego traktowania m czyzn i kobiet w
zatrudnieniu.

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpo rednia lub po rednia, w
szczególno ci ze wzgl du na płe , wiek, niepełnosprawno , ras , religi , narodowo ,
przekonania polityczne, przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientacj seksualn , a tak e ze wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony lub
nieokre lony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest
niedopuszczalna.
Art. 12. skre lony.
Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prac . Warunki realizacji tego
prawa okre laj przepisy prawa pracy oraz polityka pa stwa w dziedzinie płac, w
szczególno ci poprzez minimalnego wynagrodzenia za prac .
Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniaj przepisy o czasie pracy,
dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.
Art. 15. Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.
Art. 16. Pracodawca, stosownie do mo liwo ci i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i
kulturalne potrzeby pracowników.
Art. 17. Pracodawca jest obowi zany ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.
Art. 18. § 1. Postanowienia umów o prac oraz innych aktów, na których podstawie powstaje
stosunek pracy, nie mog by mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy.
§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika ni
przepisy prawa pracy s niewa ne; zamiast nich stosuje si odpowiednie przepisy prawa
pracy.
§ 3. Postanowienia umów o prac i innych aktów, na podstawie których powstaje
stosunek pracy, naruszaj ce zasad równego traktowania w zatrudnieniu s niewa ne.
Zamiast takich postanowie stosuje si odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie
braku takich przepisów - postanowienia te nale y zast pi odpowiednimi
postanowieniami nie maj cymi charakteru dyskryminacyjnego.
Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i
interesów, maj prawo tworzy organizacje i przyst powa do tych organizacji.
§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, okre la ustawa o
zwi zkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy prawa.
Art. 182. Pracownicy uczestnicz w zarz dzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach.
Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji s obowi zani tworzy warunki
umo liwiaj ce korzystanie z uprawnie okre lonych w przepisach, o których mowa w art. 181
i 182.

Rozdział IIa
Równe traktowanie w zatrudnieniu
Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni by równo traktowani w zakresie nawi zania i
rozwi zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dost pu do
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególno ci bez wzgl du na
płe , wiek, niepełnosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania polityczne,
przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn , a tak e
bez wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony albo w pełnym lub w
niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek
sposób, bezpo rednio lub po rednio, z przyczyn okre lonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpo rednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku
przyczyn okre lonych w § 1 był, jest lub mógłby by traktowany w porównywalnej
sytuacji mniej korzystnie ni inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie po rednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podj tego działania wyst puj
dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzy wszystkich lub znacznej
liczby pracowników nale cych do grupy wyró nionej ze wzgl du na jedn lub kilka
przyczyn okre lonych w § 1, je eli dysproporcje te nie mog by uzasadnione innymi
obiektywnymi powodami.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest tak e:
1) działanie polegaj ce na zach caniu innej osoby do naruszania zasady równego
traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno ci albo poni enie lub
upokorzenie pracownika (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze wzgl du na płe jest tak e ka de nieakceptowane
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnosz ce si do płci pracownika, którego
celem lub skutkiem jest naruszenie godno ci lub poni enie albo upokorzenie
pracownika; na zachowanie to mog si składa fizyczne, werbalne lub pozawerbalne
elementy (molestowanie seksualne).
Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z
zastrze eniem § 2-4, uwa a si ró nicowanie przez pracodawc sytuacji pracownika z
jednej lub kilku przyczyn okre lonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w
szczególno ci:
1) odmowa nawi zania lub rozwi zanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za prac lub innych warunków
zatrudnienia albo pomini cie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych wiadcze
zwi zanych z prac ,

3) pomini cie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnosz cych kwalifikacje
zawodowe
- chyba e pracodawca udowodni, e kierował si obiektywnymi powodami.
§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj działania polegaj ce na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn okre lonych w art. 183a § 1,
je eli jest to uzasadnione ze wzgl du na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub
wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu
pracy, je eli jest to uzasadnione przyczynami nie dotycz cymi pracowników,
3) stosowaniu rodków, które ró nicuj sytuacj prawn pracownika ze wzgl du na
ochron rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawno pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i
awansowania oraz dost pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - z
uwzgl dnieniem kryterium sta u pracy.
§ 3. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania
podejmowane przez okre lony czas, zmierzaj ce do wyrównywania szans wszystkich lub
znacznej liczby pracowników wyró nionych z jednej lub kilku przyczyn okre lonych w
art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzy takich pracowników faktycznych
nierówno ci, w zakresie okre lonym w tym przepisie.
§ 4. Ró nicowanie pracowników ze wzgl du na religi lub wyznanie nie stanowi
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, je eli w zwi zku z rodzajem i
charakterem działalno ci prowadzonej w ramach ko ciołów i innych zwi zków
wyznaniowych, a tak e organizacji, których cel działania pozostaje w bezpo rednim
zwi zku z religi lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne,
uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.
Art. 183c. § 1. Pracownicy maj prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow
prac lub za prac o jednakowej warto ci.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia, bez wzgl du na ich nazw i charakter, a tak e inne wiadczenia
zwi zane z prac , przyznawane pracownikom w formie pieni nej lub w innej formie
ni pieni na.
§ 3. Pracami o jednakowej warto ci s prace, których wykonywanie wymaga od
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odr bnych przepisach lub praktyk i do wiadczeniem
zawodowym, a tak e porównywalnej odpowiedzialno ci i wysiłku.
Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasad równego traktowania w
zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysoko ci nie ni szej ni minimalne
wynagrodzenie za prac , ustalane na podstawie odr bnych przepisów.

Art. 183e. Skorzystanie przez pracownika z uprawnie przysługuj cych z tytułu
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie mo e stanowi przyczyny
uzasadniaj cej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy lub jego rozwi zanie
bez wypowiedzenia.
Rozdział IIb
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Art. 184. § 1. Nadzór i kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy, sprawuje Pa stwowa Inspekcja Pracy.
§ 2. Nadzór i kontrol przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków rodowiska
pracy sprawuje Pa stwowa Inspekcja Sanitarna.
§ 3. Organizacj i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, okre laj odr bne
przepisy.
Art. 185. § 1. Społeczn kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.
§ 2. Organizacj , zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej
współdziałania z Pa stwow Inspekcj Pracy i innymi pa stwowymi organami nadzoru i
kontroli okre laj odr bne przepisy.
Rozdział III
skre lony, tj. art. 19-21.
DZIAŁ DRUGI
STOSUNEK PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 22. § 1. Przez nawi zanie stosunku pracy pracownik zobowi zuje si do wykonywania
pracy okre lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawc , a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
§ 11. Zatrudnienie w warunkach okre lonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy, bez wzgl du na nazw zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zast pienie umowy o prac umow cywilnoprawn przy
zachowaniu warunków wykonywania pracy, okre lonych w § 1.
§ 2. Pracownikiem mo e by osoba, która uko czyła 18 lat. Na warunkach okre lonych w
dziale dziewi tym pracownikiem mo e by równie osoba, która nie uko czyła 18 lat.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolno ci do czynno ci prawnych mo e bez zgody przedstawiciela
ustawowego nawi za stosunek pracy oraz dokonywa czynno ci prawnych, które dotycz
tego stosunku. Jednak e gdy stosunek pracy sprzeciwia si dobru tej osoby, przedstawiciel
ustawowy za zezwoleniem s du opieku czego mo e stosunek pracy rozwi za .
Art. 221. § 1. Pracodawca ma prawo da od osoby ubiegaj cej si o zatrudnienie
podania danych osobowych obejmuj cych:
1) imi (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) dat urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo da od pracownika podania, niezale nie od danych
osobowych, o których mowa w § 1, tak e:
1) innych danych osobowych pracownika, a tak e imion i nazwisk oraz dat urodzenia
dzieci pracownika, je eli podanie takich danych jest konieczne ze wzgl du na
korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnie przewidzianych w prawie
pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rz dowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno ci (RCI PESEL).
§ 3. Udost pnienie pracodawcy danych osobowych nast puje w formie o wiadczenia
osoby, której one dotycz . Pracodawca ma prawo da udokumentowania danych
osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca mo e da podania innych danych osobowych ni okre lone w § 1 i 2,
je eli obowi zek ich podania wynika z odr bnych przepisów.
§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w
tych przepisach, stosuje si przepisy o ochronie danych osobowych.
Art. 23. skre lony.
Art. 231. § 1. W razie przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na innego pracodawc staje si
on z mocy prawa stron w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrze eniem przepisów §
5.
§ 2. Za zobowi zania wynikaj ce ze stosunku pracy, powstałe przed przej ciem cz ci
zakładu pracy na innego pracodawc , dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadaj
solidarnie.

§ 3. Je eli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działaj zakładowe organizacje
zwi zkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informuj na pi mie swoich
pracowników o przewidywanym terminie przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na
innego pracodawc , jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych
skutkach dla pracowników, a tak e zamierzonych działaniach dotycz cych warunków
zatrudnienia pracowników, w szczególno ci warunków pracy, płacy i
przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nast pi co najmniej na 30 dni
przed przewidywanym terminem przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na innego
pracodawc .
§ 4. W terminie 2 miesi cy od przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na innego
pracodawc , pracownik mo e bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem,
rozwi za stosunek pracy. Rozwi zanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla
pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi
z rozwi zaniem stosunku pracy
przez pracodawc za wypowiedzeniem.
§ 5. Pracodawca, z dniem przej cia zakładu pracy lub jego cz ci, jest obowi zany
zaproponowa nowe warunki pracy i płacy pracownikom wiadcz cym dotychczas prac na
innej podstawie ni umowa o prac oraz wskaza termin, nie krótszy ni 7 dni, do którego
pracownicy mog zło y o wiadczenie o przyj ciu lub odmowie przyj cia proponowanych
warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek
pracy rozwi zuje si z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od
dnia, w którym pracownik zło ył o wiadczenie o odmowie przyj cia proponowanych
warunków, lub od dnia, do którego mógł zło y takie o wiadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie
stosuje si odpowiednio.
§ 6. Przej cie zakładu pracy lub jego cz ci na innego pracodawc nie mo e stanowi
przyczyny uzasadniaj cej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy.
Art. 231a § 1. Je eli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, nieobj tego układem
zbiorowym pracy lub zatrudniaj cego mniej ni 20 pracowników, mo e by zawarte
porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników ni
wynikaj ce z umów o prac zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone
w porozumieniu.
§ 2. Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje si odpowiednio.
Art. 232. Je eli przepisy prawa pracy przewiduj współdziałanie pracodawcy z zakładow
organizacj zwi zkow w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma
obowi zek współdziała w takich sprawach z zakładow organizacj zwi zkow
reprezentuj c pracownika z tytułu jego członkostwa w zwi zku zawodowym albo wyra enia
zgody na obron praw pracownika nie zrzeszonego w zwi zku - zgodnie z ustaw o
zwi zkach zawodowych.
Art. 24. skre lony.
Rozdział II
Umowa o prac

Oddział 1
Zawarcie umowy o prac
Art. 25. § 1. Umow o prac zawiera si na czas nie okre lony, na czas okre lony lub na czas
wykonania okre lonej pracy. Je eli zachodzi konieczno zast pstwa pracownika w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy, pracodawca mo e w tym celu zatrudni innego
pracownika na podstawie umowy o prac na czas okre lony, obejmuj cy czas tej
nieobecno ci.
§ 2. Ka da z umów, o których mowa w § 1, mo e by poprzedzona umow o prac na okres
próbny, nie przekraczaj cy 3 miesi cy.
Art. 251. Zawarcie kolejnej umowy o prac na czas okre lony jest równoznaczne w skutkach
prawnych z zawarciem umowy o prac na czas nie okre lony, je eli poprzednio strony
dwukrotnie zawarły umow o prac na czas okre lony na nast puj ce po sobie okresy, o ile
przerwa mi dzy rozwi zaniem poprzedniej a nawi zaniem kolejnej umowy o prac nie
przekroczyła jednego miesi ca.
UWAGA! Art. 251 od dnia uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii Europejskiej
b dzie miał nast puj c tre :
Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o prac na czas okre lony jest równoznaczne w
skutkach prawnych z zawarciem umowy o prac na czas nieokre lony, je eli poprzednio
strony dwukrotnie zawarły umow o prac na czas okre lony na nast puj ce po sobie
okresy, o ile przerwa mi dzy rozwi zaniem poprzedniej a nawi zaniem kolejnej umowy
o prac nie przekroczyła 1 miesi ca.
§ 2. Uzgodnienie mi dzy stronami w trakcie trwania umowy o prac na czas okre lony
dłu szego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwa a si za zawarcie, od
dnia nast puj cego po jej rozwi zaniu, kolejnej umowy o prac na czas okre lony w
rozumieniu § 1.
§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o prac na czas okre lony zawartych:
1) w celu zast pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zada
realizowanych cyklicznie.
Art. 26. Stosunek pracy nawi zuje si w terminie okre lonym w umowie jako dzie
rozpocz cia pracy, a je eli terminu tego nie okre lono - w dniu zawarcia umowy.
Art. 27. skre lony.
Art. 28. skre lony.
Art. 29. § 1. Umowa o prac okre la strony umowy, rodzaj umowy, dat jej zawarcia
oraz warunki pracy i płacy, w szczególno ci:

1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za prac odpowiadaj ce rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników
wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpocz cia pracy.
§ 2. Umow o prac zawiera si na pi mie. Je eli umowa o prac nie została zawarta z
zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpó niej w dniu rozpocz cia
pracy przez pracownika, potwierdzi pracownikowi na pi mie ustalenia co do rodzaju
umowy oraz jej warunków.
§ 3. Pracodawca informuje pracownika na pi mie, nie pó niej ni w ci gu 7 dni od dnia
zawarcia umowy o prac , o obowi zuj cej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
cz stotliwo ci wypłaty wynagrodzenia za prac , urlopie wypoczynkowym oraz długo ci
okresu wypowiedzenia umowy, a je eli pracodawca nie ma obowi zku ustalenia
regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty
wynagrodzenia oraz przyj tym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i
obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy.
§ 4. Zmiana warunków umowy o prac wymaga formy pisemnej.
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje si odpowiednio do stosunków pracy nawi zanych na innej
podstawie ni umowa o prac .
Art. 291. § 1. Umowa o prac z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze
pa stwa nieb d cego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczaj cy 1 miesi c,
niezale nie od warunków okre lonych w art. 29 § 1, powinna okre la :
1) czas wykonywania pracy za granic ,
2) walut , w której b dzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie
wykonywania pracy za granic .
§ 2. Pracodawca jest obowi zany poinformowa na pi mie pracownika, o którym mowa
w § 1, o wiadczeniach przysługuj cych mu z tytułu skierowania do pracy za granic ,
obejmuj cych zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.
Art. 292. § 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o prac przewiduj cej zatrudnienie w
niepełnym wymiarze czasu pracy nie mo e powodowa ustalenia jego warunków pracy i
płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonuj cych tak sam
lub podobn prac w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzgl dnieniem jednak
proporcjonalno ci wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwi zanych z prac , do
wymiaru czasu pracy pracownika.

§ 2. Pracodawca powinien, w miar mo liwo ci, uwzgl dni wniosek pracownika
dotycz cy zmiany wymiaru czasu pracy okre lonego w umowie o prac .
Oddział 2
Przepisy ogólne o rozwi zaniu umowy o prac
Art. 30. § 1. Umowa o prac rozwi zuje si :
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez o wiadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwi zanie
umowy o prac za wypowiedzeniem),
3) przez o wiadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwi zanie
umowy o prac bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem uko czenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
§ 2. Umowa o prac na okres próbny rozwi zuje si z upływem tego okresu, a przed jego
upływem mo e by rozwi zana za wypowiedzeniem.
§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o prac obejmuj cy tydzie lub miesi c albo ich
wielokrotno ko czy si odpowiednio w sobot lub w ostatnim dniu miesi ca.
§ 3. O wiadczenie ka dej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwi zaniu umowy o prac bez
wypowiedzenia powinno nast pi na pi mie.
§ 4. W o wiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac zawartej na czas nie
okre lony lub o rozwi zaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinna by wskazana
przyczyna uzasadniaj ca wypowiedzenie lub rozwi zanie umowy.
§ 5. W o wiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac lub jej rozwi zaniu bez
wypowiedzenia powinno by zawarte pouczenie o przysługuj cym pracownikowi prawie
odwołania do s du pracy.
Art. 31. skre lony.
Oddział 3
Rozwi zanie umowy o prac za wypowiedzeniem
Art. 32. § 1. Ka da ze stron mo e rozwi za za wypowiedzeniem umow o prac zawart na:
1) okres próbny,
2) skre lony,

3) czas nie okre lony.
§ 2. Rozwi zanie umowy o prac nast puje z upływem okresu wypowiedzenia.
Art. 33. Przy zawieraniu umowy o prac na czas okre lony, dłu szy ni 6 miesi cy, strony
mog przewidzie dopuszczalno wcze niejszego rozwi zania tej umowy za
dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Art. 331. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas okre lony w
okoliczno ciach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.
Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, je eli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
2) 1 tydzie , je eli okres próbny jest dłu szy ni 2 tygodnie,
3) 2 tygodnie, je eli okres próbny wynosi 3 miesi ce.
Art. 35. skre lony.
Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nie okre lony jest
uzale niony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, je eli pracownik był zatrudniony krócej ni 6 miesi cy,
2) 1 miesi c, je eli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesi cy,
3) 3 miesi ce, je eli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza si pracownikowi okres
zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, je eli zmiana pracodawcy nast piła na zasadach
okre lonych w art. 231, a tak e w innych przypadkach, gdy z mocy odr bnych przepisów
nowy pracodawca jest nast pc prawnym w stosunkach pracy nawi zanych przez pracodawc
poprzednio zatrudniaj cego tego pracownika.
§ 2-4. skre lone.
§ 5. Je eli pracownik jest zatrudniony na stanowisku zwi zanym z odpowiedzialno ci
materialn za powierzone mienie, strony mog ustali w umowie o prac , e w przypadku, o
którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesi c, a w przypadku, o którym
mowa w § 1 pkt 2 - 3 miesi ce.
§ 6. Strony mog po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prac przez jedn z nich ustali
wcze niejszy termin rozwi zania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwi zania
umowy o prac .
Art. 361. § 1. Je eli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prac zawartej na czas
nieokre lony nast puje z powodu ogłoszenia upadło ci lub likwidacji pracodawcy albo z
innych przyczyn nie dotycz cych pracowników, pracodawca mo e, w celu

wcze niejszego rozwi zania umowy o prac , skróci okres trzymiesi cznego
wypowiedzenia, najwy ej jednak do 1 miesi ca. W takim przypadku pracownikowi
przysługuje odszkodowanie w wysoko ci wynagrodzenia za pozostał cz
okresu
wypowiedzenia.
§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza si pracownikowi pozostaj cemu w
tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prac
dokonanego przez pracodawc pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie
pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesi cznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesi cznego wypowiedzenia, tak e w przypadku jego
skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nie
okre lony pracodawca zawiadamia na pi mie reprezentuj c pracownika zakładow
organizacj zwi zkow , podaj c przyczyn uzasadniaj c rozwi zanie umowy.
§ 2. Je eli zakładowa organizacja zwi zkowa uwa a, e wypowiedzenie byłoby
nieuzasadnione, mo e w ci gu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosi na pi mie
pracodawcy umotywowane zastrze enia.
§ 3. skre lony.
§ 4. skre lony.
§ 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji zwi zkowej, a tak e w razie niezaj cia przez ni
stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzj w sprawie wypowiedzenia.
Art. 39. Pracodawca nie mo e wypowiedzie umowy o prac pracownikowi, któremu
brakuje nie wi cej ni 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych.
Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje si w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z
tytułu całkowitej niezdolno ci do pracy.
Art. 41. Pracodawca nie mo e wypowiedzie umowy o prac w czasie urlopu pracownika, a
tak e w czasie innej usprawiedliwionej nieobecno ci pracownika w pracy, je eli nie upłyn ł
jeszcze okres uprawniaj cy do rozwi zania umowy o prac bez wypowiedzenia.
Art. 411. § 1. W razie ogłoszenia upadło ci lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje si
przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotycz cych ochrony pracowników
przed wypowiedzeniem lub rozwi zaniem umowy o prac .

§ 2. W razie ogłoszenia upadło ci lub likwidacji pracodawcy, umowa o prac zawarta na czas
okre lony lub na czas wykonania okre lonej pracy mo e by rozwi zana przez ka d ze stron
za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 3. skre lony.
§ 4. skre lony.
Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o prac stosuje si odpowiednio do
wypowiedzenia wynikaj cych z umowy warunków pracy i płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uwa a si za dokonane, je eli pracownikowi
zaproponowano na pi mie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyj cia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub
płacy, umowa o prac rozwi zuje si z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Je eli
pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie zło y o wiadczenia o odmowie
przyj cia zaproponowanych warunków, uwa a si , e wyraził zgod na te warunki; pismo
pracodawcy wypowiadaj ce warunki pracy lub płacy powinno zawiera pouczenie w tej
sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik mo e do ko ca okresu wypowiedzenia
zło y o wiadczenie o odmowie przyj cia zaproponowanych warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie
powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej
pracy ni okre lona w umowie o prac na okres nie przekraczaj cy 3 miesi cy w roku
kalendarzowym, je eli nie powoduje to obni enia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom
pracownika.
Art. 43. Pracodawca mo e wypowiedzie warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym
mowa w art. 39, je eli wypowiedzenie stało si konieczne ze wzgl du na:
1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotycz cych ogółu pracowników
zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik nale y,
2) stwierdzon orzeczeniem lekarskim utrat zdolno ci do wykonywania dotychczasowej
pracy albo niezawinion przez pracownika utrat uprawnie koniecznych do jej
wykonywania.
Oddział 4
Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem
wypowiedzenia umowy o prac przez pracodawc
Art. 44. Pracownik mo e wnie odwołanie od wypowiedzenia umowy o prac do s du
pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.
Art. 45. § 1. W razie ustalenia, e wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas nie
okre lony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o prac , s d pracy
- stosownie do dania pracownika - orzeka o bezskuteczno ci wypowiedzenia, a je eli

umowa uległa ju rozwi zaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich
warunkach albo o odszkodowaniu.
§ 2. S d pracy mo e nie uwzgl dni
dania pracownika uznania wypowiedzenia za
bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, je eli ustali, e uwzgl dnienie takiego dania jest
niemo liwe lub niecelowe; w takim przypadku s d pracy orzeka o odszkodowaniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje si do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz w
przepisach szczególnych dotycz cych ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub
rozwi zaniem umowy o prac , chyba e uwzgl dnienie dania pracownika przywrócenia do
pracy jest niemo liwe z przyczyn okre lonych w art. 411; w takim przypadku s d pracy
orzeka o odszkodowaniu.
Art. 46. skre lony.
Art. 47. Pracownikowi, który podj ł prac w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie wi cej jednak ni za 2 miesi ce, a gdy
okres wypowiedzenia wynosił 3 miesi ce - nie wi cej ni za 1 miesi c. Je eli umow o prac
rozwi zano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownic w okresie ci y lub
urlopu macierzy skiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy;
dotyczy to tak e przypadku, gdy rozwi zano umow o prac z pracownikiem - ojcem
wychowuj cym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzy skiego albo gdy
rozwi zanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
Art. 471. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysoko ci
wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesi cy, nie ni szej jednak od wynagrodzenia za
okres wypowiedzenia.
Art. 48. § 1. Pracodawca mo e odmówi ponownego zatrudnienia pracownika, je eli w ci gu
7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowo ci niezwłocznego podj cia pracy,
chyba e przekroczenie terminu nast piło z przyczyn niezale nych od pracownika.
§ 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podj ł zatrudnienie u innego
pracodawcy, mo e bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwi za umow o
prac z tym pracodawc w ci gu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwi zanie umowy w tym
trybie poci ga za sob skutki, jakie przepisy prawa wi
z rozwi zaniem umowy o prac
przez pracodawc za wypowiedzeniem.
Art. 49. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego ni wymagany, umowa o
prac rozwi zuje si z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie do czasu rozwi zania umowy.
Art. 50. § 1. Je eli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na okres próbny nast piło z
naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wył cznie
odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysoko ci wynagrodzenia za czas, do upływu
którego umowa miała trwa .
§ 2. skre lony.

§ 3. Je eli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas okre lony lub na czas wykonania
okre lonej pracy nast piło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów,
pracownikowi przysługuje wył cznie odszkodowanie.
§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysoko ci wynagrodzenia za
czas, do upływu którego umowa miała trwa , nie wi cej jednak ni za 3 miesi ce.
§ 5. Przepisy § 3 nie maj zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o prac pracownicy
w okresie ci y lub urlopu macierzy skiego, albo pracownikowi-ojcu wychowuj cemu
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzy skiego. W tym przypadku stosuje si
odpowiednio przepisy art. 45 w zwi zku z art. 177.
Art. 51. § 1. Pracownikowi, który podj ł prac w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza si
do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie.
Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uwa a si za
przerw w zatrudnieniu, poci gaj c za sob utrat uprawnie uzale nionych od
nieprzerwanego zatrudnienia.
§ 2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza si do okresu zatrudnienia
okres pozostawania bez pracy, odpowiadaj cy okresowi, za który przyznano odszkodowanie.
Oddział 5
Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia
Art. 52. § 1. Pracodawca mo e rozwi za umow o prac bez wypowiedzenia z winy
pracownika w razie:
1) ci kiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi zków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prac przest pstwa, które
uniemo liwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, je eli przest pstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnie koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku.
§ 2. Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika nie mo e nast pi
po upływie 1 miesi ca od uzyskania przez pracodawc wiadomo ci o okoliczno ci
uzasadniaj cej rozwi zanie umowy.
§ 3. Pracodawca podejmuje decyzj w sprawie rozwi zania umowy po zasi gni ciu opinii
reprezentuj cej pracownika zakładowej organizacji zwi zkowej, któr zawiadamia o
przyczynie uzasadniaj cej rozwi zanie umowy. W razie zastrze e co do zasadno ci
rozwi zania umowy zakładowa organizacja zwi zkowa wyra a swoj opini niezwłocznie,
nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni.
§ 4. skre lony.
Art. 53. § 1. Pracodawca mo e rozwi za umow o prac bez wypowiedzenia:

1) je eli niezdolno

pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłu ej ni 3 miesi ce - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej ni 6
miesi cy,
b) dłu ej ni ł czny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesi cy lub je eli niezdolno do pracy
została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorob zawodow ,
2) w razie usprawiedliwionej nieobecno ci pracownika w pracy z innych przyczyn ni
wymienione w pkt 1, trwaj cej dłu ej ni 1 miesi c.
§ 2. Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie mo e nast pi w razie nieobecno ci
pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z
tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze wzgl du na chorob zaka n w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.
§ 3. Rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie mo e nast pi po stawieniu si
pracownika do pracy w zwi zku z ustaniem przyczyny nieobecno ci.
§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje si odpowiednio.
§ 5. Pracodawca powinien w miar mo liwo ci ponownie zatrudni pracownika, który w
okresie 6 miesi cy od rozwi zania umowy o prac bez wypowiedzenia, z przyczyn
wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
Art. 54. skre lony.
Art. 55. § 1. Pracownik mo e rozwi za umow o prac bez wypowiedzenia, je eli zostanie
wydane orzeczenie lekarskie stwierdzaj ce szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie
pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim
do innej pracy, odpowiedniej ze wzgl du na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§ 11. Pracownik mo e rozwi za umow o prac w trybie okre lonym w § 1 tak e wtedy, gdy
pracodawca dopu cił si ci kiego naruszenia podstawowych obowi zków wobec
pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysoko ci
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a je eli umowa o prac została zawarta na czas
okre lony lub na czas wykonania okre lonej pracy - w wysoko ci wynagrodzenia za okres 2
tygodni.
§ 2. O wiadczenie pracownika o rozwi zaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinno
nast pi na pi mie, z podaniem przyczyny uzasadniaj cej rozwi zanie umowy. Przepis art. 52
§ 2 stosuje si odpowiednio.
§ 3. Rozwi zanie umowy o prac z przyczyn okre lonych w § 1 i 11 poci ga za sob skutki,
jakie przepisy prawa wi
z rozwi zaniem umowy przez pracodawc za wypowiedzeniem.
Oddział 6

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwi zania przez pracodawc
umowy o prac bez wypowiedzenia
Art. 56. § 1. Pracownikowi, z którym rozwi zano umow o prac bez wypowiedzenia z
naruszeniem przepisów o rozwi zywaniu umów o prac w tym trybie, przysługuje roszczenie
o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu
do pracy lub odszkodowaniu orzeka s d pracy.
§ 2. Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje si odpowiednio.
Art. 57. § 1. Pracownikowi, który podj ł prac w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie wi cej jednak ni za 3 miesi ce i nie
mniej ni za 1 miesi c.
§ 2. Je eli umow o prac rozwi zano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z
pracownic w okresie ci y lub urlopu macierzy skiego, wynagrodzenie przysługuje za cały
czas pozostawania bez pracy; dotyczy to tak e przypadku, gdy rozwi zano umow o prac z
pracownikiem-ojcem wychowuj cym dziecko w okresie korzystania z urlopu
macierzy skiego albo gdy rozwi zanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu
szczególnego.
§ 3. skre lony.
§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje si odpowiednio.
Art. 58. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysoko ci wynagrodzenia
za okres wypowiedzenia. Je eli rozwi zano umow o prac , zawart na czas okre lony albo
na czas wykonania okre lonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysoko ci
wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwa , nie wi cej jednak ni za 3 miesi ce.
Art. 59. W razie rozwi zania przez pracodawc umowy o prac , zawartej na czas okre lony
lub na czas wykonania okre lonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwi zywaniu umów o
prac bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wył cznie odszkodowanie, je eli
upłyn ł ju termin, do którego umowa miała trwa , lub gdy przywrócenie do pracy byłoby
niewskazane ze wzgl du na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.
Odszkodowanie przysługuje w wysoko ci okre lonej w art. 58.
Art. 60. Je eli pracodawca rozwi zał umow o prac w okresie wypowiedzenia z
naruszeniem przepisów o rozwi zywaniu umów o prac bez wypowiedzenia, pracownikowi
przysługuje wył cznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysoko ci
wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.
Art. 61. Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie na podstawie przepisów
niniejszego oddziału, stosuje si odpowiednio przepis art. 51 § 2.
Oddział 6a
Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwi zania przez pracownika
umowy o prac bez wypowiedzenia

Art. 611. W razie nieuzasadnionego rozwi zania przez pracownika umowy o prac bez
wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o
odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka s d pracy.
Art. 612. § 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysoko ci
wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwi zania umowy o
prac zawartej na czas okre lony lub na czas wykonania okre lonej pracy - w wysoko ci
wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2. W razie orzeczenia przez s d pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje si .
Art. 62. skre lony.
Oddział 7
Wyga ni cie umowy o prac
Art. 63. Umowa o prac wygasa w przypadkach okre lonych w kodeksie oraz w przepisach
szczególnych.
Art. 631. § 1. Z dniem mierci pracownika stosunek pracy wygasa.
§ 2. Prawa maj tkowe ze stosunku pracy przechodz po mierci pracownika, w równych
cz ciach, na mał onka oraz inne osoby spełniaj ce warunki wymagane do uzyskania renty
rodzinnej w my l przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych.
W razie braku takich osób prawa te wchodz do spadku.
Art. 632. § 1. Z dniem mierci pracodawcy umowy o prac z pracownikami wygasaj , z
zastrze eniem przepisu § 3.
§ 2. Pracownikowi, którego umowa o prac wygasła z przyczyn okre lonych w § 1,
przysługuje odszkodowanie w wysoko ci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w
przypadku zawarcia umowy o prac na czas okre lony lub na czas wykonania okre lonej
pracy - w wysoko ci wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przej cia pracownika przez nowego pracodawc
na zasadach okre lonych w art. 231.
Art. 64. skre lony.
Art. 65. skre lony.
Art. 66. § 1. Umowa o prac wygasa z upływem 3 miesi cy nieobecno ci pracownika w
pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba e pracodawca rozwi zał wcze niej bez
wypowiedzenia umow o prac z winy pracownika.
§ 2. Pracodawca, pomimo wyga ni cia umowy o prac z powodu tymczasowego
aresztowania, jest obowi zany ponownie zatrudni pracownika, je eli post powanie karne
zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniaj cy, a pracownik zgłosił swój powrót do

pracy w ci gu 7 dni od uprawomocnienia si orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje si
odpowiednio.
§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje si w przypadku, gdy post powanie karne umorzono z powodu
przedawnienia albo amnestii, a tak e w razie warunkowego umorzenia post powania.
Art. 67. W razie naruszenia przez pracodawc przepisów niniejszego oddziału, pracownikowi
przysługuje prawo odwołania do s du pracy. W zakresie roszcze stosuje si odpowiednio
przepisy oddziału 6 niniejszego rozdziału.
Uwaga! Rozdział IIa wejdzie w ycie z dniem uzyskania przez Polsk członkostwa w
Unii Europejskiej.
Rozdział IIa
Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z pa stwa b d cego członkiem Unii Europejskiej
Art. 671. § 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje si w przypadku wykonywania pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na
okre lony czas przez pracodawc maj cego siedzib w pa stwie b d cym członkiem
Unii Europejskiej.
§ 2. Pracodawca, o którym mowa w § 1, kieruj cy pracownika do pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) w zwi zku z realizacj umowy zawartej przez tego pracodawc z podmiotem
zagranicznym,
2) w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,
3) jako agencja pracy tymczasowej
- zapewnia pracownikowi, w zakresie okre lonym w art. 672, warunki zatrudnienia nie
mniej korzystne ni wynikaj ce z przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów
reguluj cych prawa i obowi zki pracowników.
Art. 672. § 1. Warunki zatrudnienia dotycz :
1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,
3) minimalnego wynagrodzenia za prac , ustalanego na podstawie odr bnych przepisów,
4) wysoko ci dodatku za prac w godzinach nadliczbowych,
5) bezpiecze stwa i higieny pracy,
6) uprawnie pracowników zwi zanych z rodzicielstwem,

7) zatrudniania młodocianych,
8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.
§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, wykonuj cych wst pne prace
monta owe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres nie dłu szy ni 8 dni,
przepisu § 1 pkt 2-4 nie stosuje si .
Art. 673. Przepisy art. 671 i 672 stosuje si odpowiednio w przypadku wykonywania
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej
pracy przez pracodawc maj cego siedzib w pa stwie nie b d cym członkiem Unii
Europejskiej.
Rozdział III
Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy
o prac
Oddział 1
Stosunek pracy na podstawie powołania
Art. 68. § 1. Stosunek pracy nawi zuje si na podstawie powołania w przypadkach
okre lonych w odr bnych przepisach.
§ 11. Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawi zuje si na czas nie okre lony, a je eli na
podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas okre lony, stosunek
pracy nawi zuje si na okres obj ty powołaniem.
§ 2. skre lony.
Art. 681. Powołanie mo e by poprzedzone konkursem, cho by przepisy szczególne nie
przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wył cznie w wyniku konkursu.
Art. 682. § 1. Stosunek pracy na podstawie powołania nawi zuje si w terminie okre lonym w
powołaniu, a je eli termin ten nie został okre lony - w dniu dor czenia powołania, chyba e
przepisy szczególne stanowi inaczej.
§ 2. Powołanie powinno by dokonane na pi mie.
Art. 683. Je eli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku
pracy z innym pracodawc i obowi zuje go trzymiesi czny okres wypowiedzenia, mo e on
rozwi za ten stosunek za jednomiesi cznym wypowiedzeniem. Rozwi zanie stosunku pracy
w tym trybie poci ga za sob skutki, jakie przepisy prawa pracy wi
z rozwi zaniem
umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem.

Art. 69. Je eli przepisy niniejszego oddziału nie stanowi inaczej, do stosunku pracy na
podstawie powołania stosuje si przepisy dotycz ce umowy o prac na czas nie okre lony, z
wył czeniem przepisów reguluj cych:
1) tryb post powania przy rozwi zywaniu umów o prac ,
2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w cz ci dotycz cej orzekania:
a) o bezskuteczno ci wypowiedze ,
b) uchylona,
c) o przywracaniu do pracy.
Art. 70. § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania mo e by w ka dym czasie niezwłocznie lub w okre lonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go
powołał. Dotyczy to równie pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został
powołany na stanowisko na czas okre lony.
§ 11. Odwołanie powinno by dokonane na pi mie.
§ 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwi zuje si na zasadach
okre lonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba e przepisy szczególne stanowi
inaczej.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prac . W okresie
wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysoko ci przysługuj cej przed
odwołaniem.
§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwi zaniem umowy o prac bez wypowiedzenia, je eli
nast piło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.
Art. 71. Na wniosek lub za zgod pracownika pracodawca mo e zatrudni go w okresie
wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze wzgl du na jego kwalifikacje zawodowe, a
po upływie okresu wypowiedzenia zatrudni na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i
płacy.
Art. 72. § 1. Je eli odwołanie nast piło w okresie usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,
bieg wypowiedzenia rozpoczyna si po upływie tego okresu. Je eli jednak usprawiedliwiona
nieobecno trwa dłu ej ni okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2, organ, który pracownika
powołał, mo e rozwi za stosunek pracy bez wypowiedzenia.
§ 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ci y, organ odwołuj cy jest obowi zany
zapewni jej inn prac , odpowiedni ze wzgl du na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym
przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w
wysoko ci przysługuj cej przed odwołaniem. Je eli jednak pracownica nie wyrazi zgody na
podj cie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwi zaniu z upływem okresu równego okresowi
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna si od dnia zaproponowania na pi mie innej pracy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu brakuje
nie wi cej ni 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych.
§ 4. W razie naruszenia przepisów § 1-3, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do s du
pracy.
Oddział 2
Stosunek pracy na podstawie wyboru
Art. 73. § 1. Nawi zanie stosunku pracy nast puje na podstawie wyboru, je eli z wyboru
wynika obowi zek wykonywania pracy w charakterze pracownika.
§ 2. Stosunek pracy z wyboru rozwi zuje si z wyga ni ciem mandatu.
Art. 74. Pracownik pozostaj cy w zwi zku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo
powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko
równorz dne pod wzgl dem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, je eli zgłosi swój
powrót w ci gu 7 dni od rozwi zania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku
powoduje wyga ni cie stosunku pracy, chyba e nast piło z przyczyn niezale nych od
pracownika.
Art. 75. Pracownikowi, który nie pozostawał w zwi zku z wyborem na urlopie bezpłatnym,
przysługuje odprawa w wysoko ci jednomiesi cznego wynagrodzenia.
Oddział 3
Stosunek pracy na podstawie mianowania
Art. 76. Stosunek pracy nawi zuje si na podstawie mianowania w przypadkach
okre lonych w odr bnych przepisach.
Oddział 4
Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o prac
Art. 77. § 1. Stosunek pracy mi dzy spółdzielni pracy a jej członkiem nawi zuje si przez
spółdzielcz umow o prac .
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o prac reguluje ustawa - Prawo
spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie t ustaw stosuje si odpowiednio
przepisy kodeksu pracy.
DZIAŁ TRZECI
WYNAGRODZENIE ZA PRAC I INNE WIADCZENIA
Rozdział I

Ustalanie wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwi zanych z prac
Art. 771. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwi zanych z
prac ustalaj układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z
zastrze eniem przepisów art. 772-775.
Art. 772. § 1. Pracodawca zatrudniaj cy co najmniej 20 pracowników, nie obj tych
zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy
odpowiadaj cym wymaganiom okre lonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za prac w
regulaminie wynagradzania.
§ 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w § 1, pracodawca mo e ustali tak e
inne wiadczenia zwi zane z prac i zasady ich przyznawania.
§ 3. Regulamin wynagradzania obowi zuje do czasu obj cia pracowników zakładowym
układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalaj cym
warunki wynagradzania za prac oraz przyznawania innych wiadcze zwi zanych z prac w
zakresie i w sposób umo liwiaj cy okre lanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków
umów o prac .
§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Je eli u danego pracodawcy działa
zakładowa organizacja zwi zkowa, pracodawca uzgadnia z ni regulamin wynagradzania.
§ 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje si odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 24112 §
2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2.
§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w ycie po upływie dwóch tygodni od dnia podania
go do wiadomo ci pracowników, w sposób przyj ty u danego pracodawcy.
Art. 773. § 1. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze
zwi zanych z prac dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych jednostkach sfery
bud etowej, je eli nie s oni obj ci układem zbiorowym pracy, okre li, w drodze
rozporz dzenia - w zakresie nie zastrze onym w innych ustawach do wła ciwo ci innych
organów - minister wła ciwy do spraw pracy na wniosek wła ciwego ministra.
§ 2. Z dniem wej cia w ycie układu zbiorowego pracy do pracowników pa stwowych
jednostek sfery bud etowej obj tych tym układem nie maj zastosowania przepisy
rozporz dzenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporz dzenie, o którym mowa w § 1, powinno w szczególno ci okre la warunki
ustalania i wypłacania:
1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników,
2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza
szczególnymi wła ciwo ciami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami
zawodowymi pracowników, z tym e wysoko składnika wynagrodzenia, którego
przyznanie uwarunkowane b dzie długo ci przepracowanego okresu, o ile taki
składnik zostanie okre lony, nie mo e przekroczy 20 proc. wynagrodzenia
zasadniczego,

3) innych wiadcze zwi zanych z prac , w tym takich, które mog by uzale nione od
okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególno ci mo e to dotyczy nagrody
jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieni nej przysługuj cej pracownikowi, którego
stosunek pracy ustał w zwi zku z przej ciem na rent z tytułu niezdolno ci do pracy lub
emerytur .
Art. 774. skre lony.
Art. 775. § 1. Pracownikowi wykonuj cemu na polecenie pracodawcy zadanie słu bowe poza
miejscowo ci , w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy,
przysługuj nale no ci na pokrycie kosztów zwi zanych z podró słu bow .
§ 2. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko oraz
warunki ustalania nale no ci przysługuj cych pracownikowi, zatrudnionemu w pa stwowej
lub samorz dowej jednostce sfery bud etowej, z tytułu podró y słu bowej na obszarze kraju
oraz poza granicami kraju. Rozporz dzenie powinno w szczególno ci okre la wysoko diet,
z uwzgl dnieniem czasu trwania podró y, a w przypadku podró y poza granicami kraju walut , w jakiej b dzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych pa stwach, a tak e
warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.
§ 3. Warunki wypłacania nale no ci z tytułu podró y słu bowej pracownikowi
zatrudnionemu u innego pracodawcy ni wymieniony w § 2 okre la si w układzie
zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o prac , je eli
pracodawca nie jest obj ty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowi zany do ustalenia
regulaminu wynagradzania.
§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o prac
nie mog ustala diety za dob podró y słu bowej na obszarze kraju oraz poza granicami
kraju w wysoko ci ni szej ni dieta z tytułu podró y słu bowej na obszarze kraju okre lona
dla pracownika, o którym mowa w § 2.
§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o prac
nie zawiera postanowie , o których mowa w § 3, pracownikowi przysługuj nale no ci na
pokrycie kosztów podró y słu bowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.
Rozdział Ia
Wynagrodzenie za prac
Art. 78. § 1. Wynagrodzenie za prac powinno by tak ustalone, aby odpowiadało w
szczególno ci rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej
wykonywaniu, a tak e uwzgl dniało ilo i jako wiadczonej pracy.
§ 2. W celu okre lenia wynagrodzenia za prac ustala si , w trybie przewidzianym w art. 771773, wysoko oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za prac
okre lonego rodzaju lub na okre lonym stanowisku, a tak e innych (dodatkowych)
składników wynagrodzenia, je eli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania okre lonej
pracy.
Art. 79. skre lony.

Art. 80. Wynagrodzenie przysługuje za prac wykonan . Za czas niewykonywania pracy
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak
stanowi .
Art. 81. § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, je eli był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotycz cych pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikaj ce z jego osobistego zaszeregowania, okre lonego stawk godzinow
lub miesi czn , a je eli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodr bniony przy okre laniu
warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia. W ka dym przypadku wynagrodzenie to
nie mo e by jednak ni sze od wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac , ustalonego
na podstawie odr bnych przepisów.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas
niezawinionego przez niego przestoju. Je eli przestój nast pił z winy pracownika,
wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3. Pracodawca mo e na czas przestoju powierzy pracownikowi inn odpowiedni prac , za
której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za t prac , nie ni sze jednak od
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Je eli przestój nast pił z winy pracownika,
przysługuje wył cznie wynagrodzenie przewidziane za wykonan prac .
§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi
przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzale nionych od tych warunków,
je eli przepisy prawa pracy tak stanowi . W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego
przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonan prac ,
chyba e przepisy prawa pracy przewiduj stosowanie zasad okre lonych w § 3.
Art. 82. § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie
nie przysługuje. Je eli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nast piło
obni enie jako ci produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
§ 2. Je eli wadliwo produktu lub usługi została usuni ta przez pracownika, przysługuje mu
wynagrodzenie odpowiednie do jako ci produktu lub usługi, z tym e za czas pracy przy
usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
Art. 83. § 1. Normy pracy, stanowi ce miernik nakładu pracy, jej wydajno ci i jako ci, mog
by stosowane, je eli jest to uzasadnione rodzajem pracy.
§ 2. Normy pracy s ustalane z uwzgl dnieniem osi gni tego poziomu techniki i organizacji
pracy. Normy pracy mog by zmieniane w miar wdra ania technicznych i organizacyjnych
usprawnie zapewniaj cych wzrost wydajno ci pracy.
§ 3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, je eli jest ono wynikiem
zwi kszonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawno ci zawodowej.
§ 4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni by zawiadomieni co najmniej na 2
tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.
Rozdział II

Ochrona wynagrodzenia za prac
Art. 84. Pracownik nie mo e zrzec si prawa do wynagrodzenia ani przenie
inn osob .

tego prawa na

Art. 85. § 1. Wypłaty wynagrodzenia za prac dokonuje si co najmniej raz w miesi cu, w
stałym i ustalonym z góry terminie.
§ 2. Wynagrodzenie za prac płatne raz w miesi cu wypłaca si z dołu, niezwłocznie po
ustaleniu jego pełnej wysoko ci, nie pó niej jednak ni w ci gu pierwszych 10 dni nast pnego
miesi ca kalendarzowego.
§ 3. Je eli ustalony dzie wypłaty wynagrodzenia za prac jest dniem wolnym od pracy,
wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzaj cym.
§ 4. Składniki wynagrodzenia za prac , przysługuj ce pracownikowi za okresy dłu sze ni
jeden miesi c, wypłaca si z dołu w terminach okre lonych w przepisach prawa pracy.
§ 5. Pracodawca, na danie pracownika, jest obowi zany udost pni do wgl du dokumenty,
na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowi zany wypłaca wynagrodzenie w miejscu, terminie i
czasie okre lonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje si w formie pieni nej; cz ciowe spełnienie
wynagrodzenia w innej formie ni pieni na jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy
przewiduj to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Obowi zek wypłacenia wynagrodzenia mo e by spełniony w inny sposób ni do r k
pracownika, je eli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to
zgod na pi mie.
Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za prac - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegaj potr ceniu tylko
nast puj ce nale no ci:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie wiadcze
alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie nale no ci innych ni
wiadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieni ne udzielone pracownikowi,
4) kary pieni ne przewidziane w art. 108.
§ 2. Potr ce dokonuje si w kolejno ci podanej w § 1.
§ 3. Potr cenia mog by dokonywane w nast puj cych granicach:

1) w razie egzekucji wiadcze alimentacyjnych - do wysoko ci trzech pi tych
wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych nale no ci lub potr cania zaliczek pieni nych - do wysoko ci
połowy wynagrodzenia.
§ 4. Potr cenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mog w sumie przekracza połowy
wynagrodzenia, a ł cznie z potr ceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech pi tych
wynagrodzenia. Niezale nie od tych potr ce kary pieni ne potr ca si w granicach
okre lonych w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz
nale no ci przysługuj ce pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwy ce bilansowej
podlegaj egzekucji na zaspokojenie wiadcze alimentacyjnych do pełnej wysoko ci.
§ 6. uchylony.
§ 7. Z wynagrodzenia za prac odlicza si , w pełnej wysoko ci, kwoty wypłacone w
poprzednim terminie płatno ci za okres nieobecno ci w pracy, za który pracownik nie
zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 8. Potr ce nale no ci z wynagrodzenia pracownika w miesi cu, w którym s
wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłu sze ni 1 miesi c, dokonuje si od
ł cznej kwoty wynagrodzenia uwzgl dniaj cej te składniki wynagrodzenia.
Art. 871. § 1. Wolna od potr ce jest kwota wynagrodzenia za prac w wysoko ci:
1) minimalnego wynagrodzenia za prac , ustalanego na podstawie odr bnych przepisów,
przysługuj cego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych - przy potr caniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
na pokrycie nale no ci innych ni wiadczenia alimentacyjne,
2) 75 proc. wynagrodzenia okre lonego w pkt 1 - przy potr caniu zaliczek pieni nych
udzielonych pracownikowi,
3) 90 proc. wynagrodzenia okre lonego w pkt 1 - przy potr caniu kar pieni nych
przewidzianych w art. 108.
§ 2. Je eli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty
okre lone w § 1 ulegaj zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Art. 88. § 1. Przy zachowaniu zasad okre lonych w art. 87 potr ce na zaspokojenie
wiadcze alimentacyjnych pracodawca mo e dokonywa równie bez post powania
egzekucyjnego, z wyj tkiem przypadków gdy:
1) wiadczenia alimentacyjne maj by potr cane na rzecz kilku wierzycieli, a ł czna suma,
która mo e by potr cona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich nale no ci
alimentacyjnych,

2) wynagrodzenie za prac zostało zaj te w trybie egzekucji s dowej lub administracyjnej.
§ 2. Potr ce , o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na
podstawie przedło onego przez niego tytułu wykonawczego.
Art. 89. skre lony.
Art. 90. W sprawach nie unormowanych w art. 87 i 88 stosuje si odpowiednio przepisy
kodeksu post powania cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjnej wiadcze
pieni nych.
Art. 91. Nale no ci inne ni wymienione w art. 87 § 1 i 7 mog by potr cane z
wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgod wyra on na pi mie. W takim przypadku
wolna od potr ce jest kwota wynagrodzenia za prac w wysoko ci okre lonej w art. 871
§ 1 pkt 1.
Rozdział III
wiadczenia przysługuj ce w okresie czasowej niezdolno ci do pracy
Art. 92. § 1. Za czas niezdolno ci pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w zwi zku z chorob zaka n - trwaj cej ł cznie do 33 dni w
ci gu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba
e obowi zuj ce u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewiduj wy sze
wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadaj cej w czasie ci y - w
okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.
§ 11. uchylony.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza si według zasad obowi zuj cych przy
ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za ka dy dzie niezdolno ci do
pracy, nie wył czaj c dni wolnych od pracy.
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:
1) nie ulega obni eniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku
chorobowego.
§ 4. Za czas niezdolno ci do pracy, o której mowa w § 1, trwaj cej ł cznie dłu ej ni 33 dni w
ci gu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach.
Rozdział IIIa
Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniaj cemu warunki uprawniaj ce do renty z tytułu
niezdolno ci do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w zwi zku z przej ciem na
rent lub emerytur , przysługuje odprawa pieni na w wysoko ci jednomiesi cznego
wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odpraw , nie mo e ponownie naby do niej prawa.
Rozdział IV
Odprawa po miertna
Art. 93. § 1. W razie mierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie
pobierania po jego rozwi zaniu zasiłku z tytułu niezdolno ci do pracy wskutek choroby,
rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa po miertna.
§ 2. Wysoko odprawy, o której mowa w § 1, jest uzale niona od okresu zatrudnienia
pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1) jednomiesi czne wynagrodzenie, je eli pracownik był zatrudniony krócej ni 10 lat,
2) trzymiesi czne wynagrodzenie, je eli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
3) sze ciomiesi czne wynagrodzenie, je eli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
§ 3. Przepis art. 36 § 1 1 stosuje si odpowiednio.
§ 4. Odprawa po miertna przysługuje nast puj cym członkom rodziny pracownika:
1) mał onkowi,
2) innym członkom rodziny spełniaj cym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w
my l przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych.
§ 5. Odpraw po miertn dzieli si w cz ciach równych pomi dzy wszystkich uprawnionych
członków rodziny.
§ 6. Je eli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do
odprawy po miertnej, przysługuje mu odprawa w wysoko ci połowy odpowiedniej kwoty
okre lonej w § 2.
§ 7. Odprawa po miertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, je eli
pracodawca ubezpieczył pracownika na ycie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucj
ubezpieczeniow jest nie ni sze ni odprawa po miertna przysługuj ca zgodnie z § 2 i 6.
Je eli odszkodowanie jest ni sze od odprawy po miertnej, pracodawca jest obowi zany
wypłaci rodzinie kwot stanowi c ró nic mi dzy tymi wiadczeniami.
DZIAŁ CZWARTY
OBOWI ZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Rozdział I
Obowi zki pracodawcy
Art. 94. Pracodawca jest obowi zany w szczególno ci:
1) zaznajamia pracowników podejmuj cych prac z zakresem ich obowi zków, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowa prac w sposób zapewniaj cy pełne wykorzystanie czasu pracy, jak równie
osi ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnie i kwalifikacji, wysokiej
wydajno ci i nale ytej jako ci pracy,
2a) organizowa prac w sposób zapewniaj cy zmniejszenie uci liwo ci pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b) przeciwdziała dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególno ci ze wzgl du na płe ,
wiek, niepełnosprawno , ras , religi , narodowo , przekonania polityczne,
przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn , a tak e
ze wzgl du na zatrudnienie na czas okre lony lub nieokre lony albo w pełnym lub w
niepełnym wymiarze czasu pracy,
3) skre lony,
4) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi systematyczne
szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy,
5) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenie,
6) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) stwarza pracownikom podejmuj cym zatrudnienie po uko czeniu szkoły prowadz cej
kształcenie zawodowe lub szkoły wy szej warunki sprzyjaj ce przystosowaniu si do
nale ytego wykonywania pracy,
8) zaspokaja w miar posiadanych rodków socjalne potrzeby pracowników,
9) stosowa obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
9a) prowadzi dokumentacj w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe
pracowników,
10) wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współ ycia społecznego.
Art. 941. Pracodawca udost pnia pracownikom tekst przepisów dotycz cych równego
traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie
zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dost p do tych przepisów w inny sposób
przyj ty u danego pracodawcy.

Art. 942. Pracodawca jest obowi zany informowa pracowników w sposób przyj ty u
danego pracodawcy o mo liwo ci zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze
czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas okre lony - o wolnych miejscach
pracy.
Art. 943. § 1. Pracodawca jest obowi zany przeciwdziała mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotycz ce pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegaj ce na uporczywym i długotrwałym n kaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołuj ce u niego zani on ocen przydatno ci zawodowej,
powoduj ce lub maj ce na celu poni enie lub o mieszenie pracownika, izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, mo e dochodzi od
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zado uczynienia pieni nego za doznan
krzywd .
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwi zał umow o prac , ma prawo
dochodzi od pracodawcy odszkodowania w wysoko ci nie ni szej ni minimalne
wynagrodzenie za prac , ustalane na podstawie odr bnych przepisów.
§ 5. O wiadczenie pracownika o rozwi zaniu umowy o prac powinno nast pi na
pi mie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniaj cej rozwi zanie umowy.
Art. 95. skre lony.
Art. 96. skre lony.
Art. 97. § 1. W zwi zku z rozwi zaniem lub wyga ni ciem stosunku pracy pracodawca jest
obowi zany niezwłocznie wyda pracownikowi wiadectwo pracy. Wydanie wiadectwa
pracy nie mo e by uzale nione od uprzedniego rozliczenia si pracownika z pracodawc .
§ 11. W przypadku rozwi zania lub wyga ni cia umowy o prac z pracownikiem, z którym
dotychczasowy pracodawca nawi zuje kolejn umow o prac bezpo rednio po rozwi zaniu
lub wyga ni ciu poprzedniej umowy o prac , pracodawca jest obowi zany wyda
pracownikowi wiadectwo pracy, tylko na jego danie.
§ 2. W wiadectwie pracy nale y poda informacje dotycz ce okresu i rodzaju wykonywanej
pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwi zania albo okoliczno ci wyga ni cia stosunku
pracy, a tak e inne informacje niezb dne do ustalenia uprawnie pracowniczych i uprawnie
z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w wiadectwie pracy zamieszcza si wzmiank o
zaj ciu wynagrodzenia za prac w my l przepisów o post powaniu egzekucyjnym. Na
danie pracownika w wiadectwie pracy nale y poda tak e informacj o wysoko ci i
składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
§ 21. Pracownik mo e w ci gu 7 dni od otrzymania wiadectwa pracy wyst pi z wnioskiem
do pracodawcy o sprostowanie wiadectwa. W razie nieuwzgl dnienia wniosku
pracownikowi przysługuje, w ci gu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania
wiadectwa pracy, prawo wyst pienia z daniem jego sprostowania do s du pracy.

§ 3. Je eli z orzeczenia s du pracy wynika, e rozwi zanie z pracownikiem umowy o prac
bez wypowiedzenia z jego winy nast piło z naruszeniem przepisów o rozwi zywaniu w tym
trybie umów o prac , pracodawca jest obowi zany zamie ci w wiadectwie pracy
informacj , e rozwi zanie umowy o prac nast piło za wypowiedzeniem dokonanym przez
pracodawc .
§ 4. Minister pracy i polityki socjalnej okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółow tre
wiadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
Art. 98. skre lony.
Art. 99. § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrz dzonej przez
pracodawc wskutek niewydania w terminie lub wydania niewła ciwego wiadectwa pracy.
§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysoko ci wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłu szy jednak ni 6 tygodni.
§ 3. skre lony.
§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w zwi zku z wydaniem niewła ciwego wiadectwa pracy
stanowi podstaw do zmiany tego wiadectwa.
Rozdział II
Obowi zki pracownika
Art. 100. § 1. Pracownik jest obowi zany wykonywa prac sumiennie i starannie oraz
stosowa si do polece przeło onych, które dotycz pracy, je eli nie s one sprzeczne z
przepisami prawa lub umow o prac .
§ 2. Pracownik jest obowi zany w szczególno ci:
1) przestrzega czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzega regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porz dku,
3) przestrzega przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych,
4) dba o dobro zakładu pracy, chroni jego mienie oraz zachowa w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazi pracodawc na szkod ,
5) przestrzega tajemnicy okre lonej w odr bnych przepisach,
6) przestrzega w zakładzie pracy zasad współ ycia społecznego.
Art. 101. skre lony.
Rozdział IIa

Zakaz konkurencji
Art. 1011. § 1. W zakresie okre lonym w odr bnej umowie, pracownik nie mo e prowadzi
działalno ci konkurencyjnej wobec pracodawcy ani te wiadczy pracy w ramach stosunku
pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadz cego tak działalno (zakaz
konkurencji).
§ 2. Pracodawca, który poniósł szkod wskutek naruszenia przez pracownika zakazu
konkurencji przewidzianego w umowie, mo e dochodzi od pracownika wyrównania tej
szkody na zasadach okre lonych w przepisach rozdziału I w dziale pi tym.
Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje si odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik
maj cy dost p do szczególnie wa nych informacji, których ujawnienie mogłoby narazi
pracodawc na szkod , zawieraj umow o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W
umowie okre la si tak e okres obowi zywania zakazu konkurencji oraz wysoko
odszkodowania nale nego pracownikowi od pracodawcy, z zastrze eniem przepisów § 2 i 3.
§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowi zywa przed upływem
terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania
przyczyn uzasadniaj cych taki zakaz lub niewywi zywania si pracodawcy z obowi zku
wypłaty odszkodowania.
§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie mo e by ni sze od 25 proc. wynagrodzenia
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadaj cy
okresowi obowi zywania zakazu konkurencji; odszkodowanie mo e by wypłacane w
miesi cznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka s d pracy.
Art. 1013. Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, wymagaj pod rygorem
niewa no ci formy pisemnej.
Art. 1014. Przepisy rozdziału nie naruszaj zakazu konkurencji przewidzianego w odr bnych
przepisach.
Rozdział III
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Art. 102. Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy
okre lonego rodzaju lub na okre lonym stanowisku mog by ustalane w przepisach prawa
pracy przewidzianych w art. 771-773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach
szczególnych.
Art. 103. W zakresie i na warunkach ustalonych, w drodze rozporz dzenia, przez ministra
edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Rozdział IV
Regulamin pracy

Art. 104. § 1. Regulamin pracy ustala organizacj i porz dek w procesie pracy oraz zwi zane
z tym prawa i obowi zki pracodawcy i pracowników.
§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza si , je eli w zakresie przewidzianym w § 1 obowi zuj
postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej ni 20
pracowników.
Art. 1041. § 1. Regulamin pracy, okre laj c prawa i obowi zki pracodawcy i pracowników
zwi zane z porz dkiem w zakładzie pracy, powinien ustala w szczególno ci:
1) organizacj pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej
zako czeniu, wyposa enie pracowników w narz dzia i materiały, a tak e w odzie i obuwie
robocze oraz w rodki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyj te okresy rozliczeniowe czasu pracy,
3) skre lony,
4) por nocn ,
5) termin, miejsce, czas i cz stotliwo

wypłaty wynagrodzenia,

6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu
odbywania przygotowania zawodowego,
7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym
celu ni przygotowanie zawodowe,
8) obowi zki dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo arowej, w
tym tak e sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wi e si z
wykonywan prac ,
9) przyj ty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i
obecno ci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy.
§ 2. Regulamin pracy powinien zawiera informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108
z tytułu odpowiedzialno ci porz dkowej pracowników.
Art. 1042. § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu w zakładow organizacj
zwi zkow .
§ 2. W razie nieuzgodnienia tre ci regulaminu pracy z zakładow organizacj zwi zkow w
ustalonym przez strony terminie, a tak e w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja zwi zkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.
Art. 1043. § 1. Regulamin pracy wchodzi w ycie po upływie 2 tygodni od dnia podania go
do wiadomo ci pracowników, w sposób przyj ty u danego pracodawcy.

§ 2. Pracodawca jest obowi zany zapozna pracownika z tre ci regulaminu pracy przed
rozpocz ciem przez niego pracy.
Art. 1044. uchylony.
Rozdział V
Nagrody i wyró nienia
Art. 105. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowi zków,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajno ci oraz jako ci przyczyniaj si
szczególnie do wykonywania zada zakładu, mog by przyznawane nagrody i wyró nienia.
Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyró nienia składa si do akt
osobowych pracownika.
Art. 106. skre lony.
Art. 107. uchylony.
Rozdział VI
Odpowiedzialno

porz dkowa pracowników

Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porz dku w
procesie pracy, przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpo arowych, a tak e przyj tego sposobu potwierdzania przybycia i obecno ci w
pracy oraz usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy, pracodawca mo e stosowa :
1) kar upomnienia,
2) kar nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpo arowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie si do
pracy w stanie nietrze wo ci lub spo ywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca mo e
równie stosowa kar pieni n .
§ 3. Kara pieni na za jedno przekroczenie, jak i za ka dy dzie nieusprawiedliwionej
nieobecno ci, nie mo e by wy sza od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a ł cznie
kary pieni ne nie mog przewy sza dziesi tej cz ci wynagrodzenia przypadaj cego
pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potr ce , o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.
§ 4. Wpływy z kar pieni nych przeznacza si na popraw warunków bezpiecze stwa i
higieny pracy.
Art. 109. § 1. Kara nie mo e by zastosowana po upływie 2 tygodni od powzi cia
wiadomo ci o naruszeniu obowi zku pracowniczego i po upływie 3 miesi cy od dopuszczenia
si tego naruszenia.
§ 2. Kara mo e by zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 3. Je eli z powodu nieobecno ci w zakładzie pracy pracownik nie mo e by wysłuchany,
bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna si , a rozpocz ty ulega
zawieszeniu do dnia stawienia si pracownika do pracy.
Art. 110. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na pi mie, wskazuj c
rodzaj naruszenia obowi zków pracowniczych i dat dopuszczenia si przez pracownika tego
naruszenia oraz informuj c go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Odpis zawiadomienia składa si do akt osobowych pracownika.
Art. 111. Przy stosowaniu kary bierze si pod uwag w szczególno ci rodzaj naruszenia
obowi zków pracowniczych, stopie winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do
pracy.
Art. 112. § 1. Je eli zastosowanie kary nast piło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik
mo e w ci gu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnie sprzeciw. O uwzgl dnieniu
lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentuj cej
pracownika zakładowej organizacji zwi zkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ci gu 14 dni od
dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzgl dnieniem sprzeciwu.
§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, mo e w ci gu 14 dni od dnia zawiadomienia o
odrzuceniu tego sprzeciwu wyst pi do s du pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego
kary.
§ 3. W razie uwzgl dnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieni nej lub uchylenia tej
kary przez s d pracy, pracodawca jest obowi zany zwróci pracownikowi równowarto
kwoty tej kary.
Art. 113. § 1. Kar uwa a si za niebył , a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt
osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca mo e, z własnej inicjatywy
lub na wniosek reprezentuj cej pracownika zakładowej organizacji zwi zkowej, uzna kar za
niebył przed upływem tego terminu.
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje si odpowiednio w razie uwzgl dnienia sprzeciwu
przez pracodawc albo wydania przez s d pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Art. 1131. skre lony.
DZIAŁ PI TY
ODPOWIEDZIALNO

MATERIALNA PRACOWNIKÓW

Rozdział I
Odpowiedzialno

pracownika za szkod wyrz dzon pracodawcy

Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zków
pracowniczych ze swej winy wyrz dził pracodawcy szkod , ponosi odpowiedzialno
materialn według zasad okre lonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialno za szkod w granicach rzeczywistej straty
poniesionej przez pracodawc i tylko za normalne nast pstwa działania lub zaniechania, z
którego wynikła szkoda.
Art. 116. Pracodawca jest obowi zany wykaza okoliczno ci uzasadniaj ce
odpowiedzialno pracownika oraz wysoko powstałej szkody.
Art. 117. § 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod w takim zakresie, w jakim
pracodawca lub inna osoba przyczyniły si do jej powstania albo zwi kszenia.
§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka zwi zanego z działalno ci pracodawcy, a w szczególno ci
nie odpowiada za szkod wynikł w zwi zku z działaniem w granicach dopuszczalnego
ryzyka.
§ 3. skre lony.
Art. 118. W razie wyrz dzenia szkody przez kilku pracowników ka dy z nich ponosi
odpowiedzialno za cz
szkody stosownie do przyczynienia si do niej i stopnia winy.
Je eli nie jest mo liwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia si poszczególnych
pracowników do powstania szkody, odpowiadaj oni w cz ciach równych.
Art. 119. Odszkodowanie ustala si w wysoko ci wyrz dzonej szkody, jednak nie mo e ono
przewy sza kwoty trzymiesi cznego wynagrodzenia przysługuj cego pracownikowi w dniu
wyrz dzenia szkody.
Art. 120. § 1. W razie wyrz dzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego
obowi zków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowi zany do naprawienia szkody jest
wył cznie pracodawca.
§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkod wyrz dzon osobie trzeciej, pracownik
ponosi odpowiedzialno przewidzian w przepisach niniejszego rozdziału.
Art. 121. § 1. Je eli naprawienie szkody nast puje na podstawie ugody pomi dzy pracodawc
i pracownikiem, wysoko odszkodowania mo e by obni ona, przy uwzgl dnieniu
wszystkich okoliczno ci sprawy, a w szczególno ci stopnia winy pracownika i jego stosunku
do obowi zków pracowniczych.
§ 2. Przy uwzgl dnieniu okoliczno ci wymienionych w § 1 wysoko odszkodowania mo e
by tak e obni ona przez s d pracy; dotyczy to równie przypadku, gdy naprawienie szkody
nast puje na podstawie ugody s dowej.
Art. 1211. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w
trybie przepisów kodeksu post powania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalno ci
przez s d pracy.
§ 2. S d pracy odmówi nadania klauzuli wykonalno ci ugodzie, je eli ustali, e jest ona
sprzeczna z prawem lub zasadami współ ycia społecznego.
Art. 122. Je eli pracownik umy lnie wyrz dził szkod , jest obowi zany do jej naprawienia w
pełnej wysoko ci.

Art. 123. skre lony.
Rozdział II
Odpowiedzialno

za mienie powierzone pracownikowi

Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowi zkiem zwrotu albo do wyliczenia si :
1) pieni dze, papiery warto ciowe lub kosztowno ci,
2) narz dzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a tak e rodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze,
odpowiada w pełnej wysoko ci za szkod powstał w tym mieniu.
§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysoko ci równie za szkod w mieniu innym ni
wymienione w § 1, powierzonym mu z obowi zkiem zwrotu albo do wyliczenia si .
§ 3. Od odpowiedzialno ci okre lonej w § 1 i 2 pracownik mo e si uwolni , je eli wyka e,
e szkoda powstała z przyczyn od niego niezale nych, a w szczególno ci wskutek
niezapewnienia przez pracodawc warunków umo liwiaj cych zabezpieczenie powierzonego
mienia.
Art. 125. § 1. Na zasadach okre lonych w art. 124 pracownicy mog przyj wspóln
odpowiedzialno materialn za mienie powierzone im ł cznie z obowi zkiem wyliczenia si .
Podstaw ł cznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialno ci materialnej,
zawarta na pi mie przez pracowników z pracodawc .
§ 2. Pracownicy ponosz cy wspóln odpowiedzialno materialn odpowiadaj w cz ciach
okre lonych w umowie. Jednak e w razie ustalenia, e szkoda w cało ci lub w cz ci została
spowodowana przez niektórych pracowników, za cało szkody lub za stosown jej cz
odpowiadaj tylko sprawcy szkody.
Art. 126. § 1. Rada Ministrów okre li w drodze rozporz dzenia zakres i szczegółowe zasady
stosowania przepisów art. 125 oraz tryb ł cznego powierzania mienia.
§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporz dzenia, mo e okre li warunki odpowiedzialno ci za
szkod w mieniu, o którym mowa w art. 124 § 2 i w art. 125:
1) w ograniczonej wysoko ci, ustalonej tym rozporz dzeniem,
2) na zasadach przewidzianych w art. 114-116 i 118.
Art. 127. Do odpowiedzialno ci okre lonej w art. 124-126 stosuje si odpowiednio przepisy
art. 117, 121, 1211 i 122.
DZIAŁ SZÓSTY
CZAS PRACY

Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji
pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy.
§ 2. Ilekro w przepisach działu jest mowa o:
1) pracy zmianowej - nale y przez to rozumie wykonywanie pracy według ustalonego
rozkładu czasu pracy przewiduj cego zmian pory wykonywania pracy przez
poszczególnych pracowników po upływie okre lonej liczby godzin, dni lub tygodni,
2) pracownikach zarz dzaj cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy - nale y przez
to rozumie pracowników kieruj cych jednoosobowo zakładem pracy i ich zast pców
lub pracowników wchodz cych w skład kolegialnego organu zarz dzaj cego zakładem
pracy oraz głównych ksi gowych.
§ 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:
1) przez dob - nale y rozumie 24 kolejne godziny, poczynaj c od godziny, w której
pracownik rozpoczyna prac zgodnie z obowi zuj cym go rozkładem czasu pracy,
2) przez tydzie - nale y rozumie 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynaj c od
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
Rozdział II
Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Art. 129. § 1. Czas pracy nie mo e przekracza 8 godzin na dob i przeci tnie 40 godzin
w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy w przyj tym okresie rozliczeniowym nie
przekraczaj cym 4 miesi cy, z zastrze eniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144.
§ 2. W rolnictwie i hodowli, a tak e przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób mo e by
wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczaj cy 6 miesi cy, a je eli jest to
dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi
maj cymi wpływ na przebieg procesu pracy - okres rozliczeniowy nie przekraczaj cy 12
miesi cy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedłu onego okresu
rozliczeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138.
Art. 130. § 1. Obowi zuj cy pracownika wymiar czasu pracy w przyj tym okresie
rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza si :
1) mno c 40 godzin przez liczb tygodni przypadaj cych w okresie rozliczeniowym, a
nast pnie
2) dodaj c do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do
ko ca okresu rozliczeniowego, przypadaj cych od poniedziałku do pi tku.

§ 2. Ka de wi to wyst puj ce w okresie rozliczeniowym i przypadaj ce w innym dniu
ni niedziela obni a wymiar czasu pracy o 8 godzin. Je eli jednak w tygodniu
obejmuj cym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wyst pi dwa wi ta w inne dni
ni niedziela, obni enie wymiaru czasu pracy o 8 godzin nast puje tylko z tytułu jednego
z tych wi t.
§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art.
129 § 1, ulega w tym okresie obni eniu o liczb godzin usprawiedliwionej nieobecno ci w
pracy, przypadaj cych do przepracowania w czasie tej nieobecno ci, zgodnie z
przyj tym rozkładem czasu pracy.
Art. 131. § 1. Tygodniowy czas pracy ł cznie z godzinami nadliczbowymi nie mo e
przekracza przeci tnie 48 godzin w przyj tym okresie rozliczeniowym.
§ 2. Ograniczenie przewidziane w § 1 nie dotyczy pracowników zarz dzaj cych w
imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Rozdział III
Okresy odpoczynku
Art. 132. § 1. Pracownikowi przysługuje w ka dej dobie prawo do co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, z zastrze eniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy:
1) pracowników zarz dzaj cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
2) przypadków konieczno ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ycia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuni cia awarii.
§ 3. W przypadkach okre lonych w § 2 pracownikowi przysługuje, w okresie
rozliczeniowym, równowa ny okres odpoczynku.
Art. 133. § 1. Pracownikowi przysługuje w ka dym tygodniu prawo do co najmniej 35
godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmuj cego co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
§ 2. W przypadkach okre lonych w art. 132 § 2 oraz w przypadku zmiany pory
wykonywania pracy przez pracownika w zwi zku z jego przej ciem na inn zmian ,
zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek
mo e obejmowa mniejsz liczb godzin, nie mo e by jednak krótszy ni 24 godziny.
§ 3. Odpoczynek, o którym mowa w § 1 i 2, powinien przypada w niedziel . Niedziela
obejmuje 24 kolejne godziny, poczynaj c od godziny 6.00 w tym dniu, chyba e u danego
pracodawcy została ustalona inna godzina.
§ 4. W przypadkach dozwolonej pracy w niedziel odpoczynek, o którym mowa w § 1 i
2, mo e przypada w innym dniu ni niedziela.

Art. 134. Je eli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin,
pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwaj cej co najmniej 15 minut, wliczanej do
czasu pracy.
Rozdział IV
Systemy i rozkłady czasu pracy
Art. 135. § 1. Je eli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj , mo e by
stosowany system równowa nego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłu enie
dobowego wymiaru czasu pracy, nie wi cej jednak ni do 12 godzin, w okresie
rozliczeniowym nie przekraczaj cym 1 miesi ca. Przedłu ony dobowy wymiar czasu
pracy jest równowa ony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych
dniach lub dniami wolnymi od pracy.
§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w §
1, mo e by przedłu ony, nie wi cej jednak ni do 3 miesi cy.
§ 3. Przy pracach uzale nionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres
rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, mo e by przedłu ony, nie wi cej jednak ni do 4
miesi cy.
Art. 136. § 1. Przy pracach polegaj cych na dozorze urz dze lub zwi zanych z
cz ciowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy mo e by stosowany system
równowa nego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłu enie dobowego
wymiaru czasu pracy, nie wi cej jednak ni do 16 godzin, w okresie rozliczeniowym nie
przekraczaj cym 1 miesi ca.
§ 2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje,
bezpo rednio po ka dym okresie wykonywania pracy w przedłu onym dobowym
wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadaj cy co najmniej liczbie
przepracowanych godzin, niezale nie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.
Art. 137. Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a
tak e pracowników zakładowych stra y po arnych i zakładowych słu b ratowniczych
mo e by stosowany system równowa nego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne
przedłu enie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym
nie przekraczaj cym 1 miesi ca. Przepisy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje si
odpowiednio.
Art. 138. § 1. Przy pracach, które ze wzgl du na technologi produkcji nie mog by
wstrzymane (praca w ruchu ci głym), mo e by stosowany system czasu pracy, w
którym jest dopuszczalne przedłu enie czasu pracy do 43 godzin przeci tnie na tydzie
w okresie rozliczeniowym nie przekraczaj cym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych
tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy mo e by przedłu ony do 12
godzin. Za ka d godzin pracy powy ej 8 godzin na dob w dniu wykonywania pracy w
przedłu onym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si tak e w przypadku, gdy praca nie mo e by wstrzymana ze
wzgl du na konieczno ci głego zaspokajania potrzeb ludno ci.
§ 3. W przypadkach okre lonych w § 1 i 2 obowi zuj cy pracownika wymiar czasu
pracy w przyj tym okresie rozliczeniowym oblicza si :
1) mno c 8 godzin przez liczb dni kalendarzowych przypadaj cych w okresie
rozliczeniowym, z wył czeniem niedziel, wi t oraz dni wolnych od pracy wynikaj cych
z rozkładu czasu pracy w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy, a nast pnie
2) dodaj c do otrzymanej liczby liczb godzin odpowiadaj c przedłu onemu u danego
pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.
§ 4. Liczba godzin odpowiadaj ca przedłu onemu u danego pracodawcy tygodniowemu
wymiarowi czasu pracy nie mo e przekracza 4 godzin na ka dy tydzie okresu
rozliczeniowego, w którym nast puje przedłu enie czasu pracy.
§ 5. Przepisy art. 130 § 2 zdanie drugie i § 3 stosuje si odpowiednio.
Art. 139. § 1. Je eli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacj , mo e by
stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu
przewiduj cego nie wi cej ni jedn przerw w pracy w ci gu doby, trwaj c nie dłu ej
ni 5 godzin. Przerwy nie wlicza si do czasu pracy, jednak e za czas tej przerwy
pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysoko ci połowy
wynagrodzenia nale nego za czas przestoju.
§ 2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje si do pracownika obj tego
systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144.
§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza si w układzie zbiorowym pracy, z
zastrze eniem § 4.
§ 4. U pracodawcy b d cego osob fizyczn , prowadz cego działalno w zakresie
rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja zwi zkowa, system
przerywanego czasu pracy mo e by stosowany na podstawie umowy o prac .
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, je eli
wynika to z umowy o prac .
Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacj albo
miejscem wykonywania pracy mo e by stosowany system zadaniowego czasu pracy.
Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezb dny do wykonania
powierzonych zada , uwzgl dniaj c wymiar czasu pracy wynikaj cy z norm
okre lonych w art. 129.
Art. 141. § 1. Pracodawca mo e wprowadzi jedn przerw w pracy nie wliczan do
czasu pracy, w wymiarze nie przekraczaj cym 60 minut, przeznaczon na spo ycie
posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

§ 2. Przerw w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza si w układzie zbiorowym pracy
lub regulaminie pracy albo w umowie o prac , je eli pracodawca nie jest obj ty układem
zbiorowym pracy lub nie jest obowi zany do ustalenia regulaminu pracy.
Art. 142. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca mo e ustali indywidualny
rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest obj ty.
Art. 143. Na pisemny wniosek pracownika mo e by do niego stosowany system
skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy
przez pracownika przez mniej ni 5 dni w ci gu tygodnia, przy równoczesnym
przedłu eniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie wi cej ni do 12 godzin, w okresie
rozliczeniowym nie przekraczaj cym 1 miesi ca.
Art. 144. Na pisemny wniosek pracownika mo e by do niego stosowany system czasu
pracy, w którym praca jest wiadczona wył cznie w pi tki, soboty, niedziele i wi ta. W
tym systemie jest dopuszczalne przedłu enie dobowego wymiaru czasu pracy, nie wi cej
jednak ni do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczaj cym 1 miesi ca.
Art. 145. § 1. Skrócenie czasu pracy poni ej norm okre lonych w art. 129 § 1 dla
pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uci liwych lub szczególnie
szkodliwych dla zdrowia mo e polega na ustanowieniu przerw w pracy wliczanych do
czasu pracy albo na obni eniu tych norm, a w przypadku pracy monotonnej lub pracy w
ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu
pracy.
§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach okre lonych w art.
23711a i art. 23713a oraz po zasi gni ciu opinii lekarza sprawuj cego profilaktyczn
opiek zdrowotn nad pracownikami.
Art. 146. Praca zmianowa jest dopuszczalna bez wzgl du na stosowany system czasu
pracy.
Art. 147. W ka dym systemie czasu pracy, je eli przewiduje on rozkład czasu pracy
obejmuj cy prac w niedziele i wi ta, pracownikom zapewnia si ł czn liczb dni
wolnych od pracy w przyj tym okresie rozliczeniowym odpowiadaj c co najmniej
liczbie niedziel, wi t oraz dni wolnych od pracy w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu
pracy przypadaj cych w tym okresie.
Art. 148. W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i
144, czas pracy:
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wyst puj
przekroczenia najwy szych dopuszczalnych st e lub nat e czynników szkodliwych
dla zdrowia,
2) pracownic w ci y,
3) pracowników opiekuj cych si dzieckiem do uko czenia przez nie 4 roku ycia, bez
ich zgody

- nie mo e przekracza 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
nie przepracowany w zwi zku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu
pracy.
Art. 149. § 1. Pracodawca prowadzi ewidencj czasu pracy pracownika do celów
prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych wiadcze zwi zanych z prac .
Pracodawca udost pnia t ewidencj pracownikowi, na jego danie.
§ 2. W stosunku do pracowników obj tych systemem zadaniowego czasu pracy,
pracowników zarz dzaj cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników
otrzymuj cych ryczałt za godziny nadliczbowe lub za prac w porze nocnej nie
ewidencjonuje si godzin pracy.
Art. 150. § 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyj te okresy rozliczeniowe czasu
pracy ustala si w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w
obwieszczeniu, je eli pracodawca nie jest obj ty układem zbiorowym pracy lub nie jest
obowi zany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrze eniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.
§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja zwi zkowa, a tak e
pracodawca, u którego zakładowa organizacja zwi zkowa nie wyra a zgody na ustalenie
lub zmian systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu
pracy, mo e stosowa okresy rozliczeniowe czasu pracy okre lone w art. 129 § 2 i w art.
135 § 2 i 3 - po uprzednim zawiadomieniu wła ciwego inspektora pracy.
§ 3. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i
144, nast puje na podstawie umowy o prac .
§ 4. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje si odpowiednio art. 1043.
Rozdział V
Praca w godzinach nadliczbowych
Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowi zuj ce pracownika normy czasu pracy, a
tak e praca wykonywana ponad przedłu ony dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj cy z
obowi zuj cego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi prac w godzinach
nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczno ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ycia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuni cia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje si do pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na których wyst puj przekroczenia najwy szych dopuszczalnych st e lub
nat e czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w zwi zku z okoliczno ciami
okre lonymi w § 1 pkt 2 nie mo e przekroczy dla poszczególnego pracownika 150
godzin w roku kalendarzowym.

§ 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o prac , je eli
pracodawca nie jest obj ty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowi zany do
ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin
nadliczbowych w roku kalendarzowym ni okre lona w § 3.
§ 5. Strony ustalaj w umowie o prac dopuszczaln liczb godzin pracy ponad
okre lony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym
wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz
normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511
§ 1.
Art. 1511. § 1. Za prac w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia,
przysługuje dodatek w wysoko ci:
1) 100 proc. wynagrodzenia - za prac w godzinach nadliczbowych przypadaj cych:
a) w nocy,
b) w niedziele i wi ta nieb d ce dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowi zuj cym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prac w niedziel
lub w wi to, zgodnie z obowi zuj cym go rozkładem czasu pracy,
2) 50 proc. wynagrodzenia - za prac w godzinach nadliczbowych przypadaj cych w
ka dym innym dniu ni okre lony w pkt 1.
§ 2. Dodatek w wysoko ci okre lonej w § 1 pkt 1 przysługuje tak e za ka d godzin
pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeci tnej tygodniowej normy czasu pracy
w przyj tym okresie rozliczeniowym, chyba e przekroczenie tej normy nast piło w
wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo
do dodatku w wysoko ci okre lonej w § 1.
§ 3. Wynagrodzenie stanowi ce podstaw obliczania dodatku, o którym mowa w § 1,
obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikaj ce z jego osobistego zaszeregowania
okre lonego stawk godzinow lub miesi czn , a je eli taki składnik wynagrodzenia nie
został wyodr bniony przy okre laniu warunków wynagradzania - 60 proc.
wynagrodzenia.
§ 4. W stosunku do pracowników wykonuj cych stale prac poza zakładem pracy
wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, mo e by zast pione
ryczałtem, którego wysoko powinna odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy
w godzinach nadliczbowych.
Art. 1512. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, mo e udzieli mu w tym samym
wymiarze czasu wolnego od pracy.
§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach
nadliczbowych mo e nast pi tak e bez wniosku pracownika. W takim przypadku

pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpó niej do ko ca okresu
rozliczeniowego, w wymiarze o połow wy szym ni liczba przepracowanych godzin
nadliczbowych, jednak e nie mo e to spowodowa obni enia wynagrodzenia nale nego
pracownikowi za pełny miesi czny wymiar czasu pracy.
§ 3. W przypadkach okre lonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za
prac w godzinach nadliczbowych.
Art. 1513. Pracownikowi, który ze wzgl du na okoliczno ci przewidziane w art. 151 § 1
wykonywał prac w dniu wolnym od pracy wynikaj cym z rozkładu czasu pracy w
przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzie wolny od
pracy udzielony pracownikowi do ko ca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim
uzgodnionym.
Art. 1514. § 1. Pracownicy zarz dzaj cy w imieniu pracodawcy zakładem pracy i
kierownicy wyodr bnionych komórek organizacyjnych wykonuj , w razie konieczno ci,
prac poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z
tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrze eniem § 2.
§ 2. Kierownikom wyodr bnionych komórek organizacyjnych za prac w godzinach
nadliczbowych przypadaj cych w niedziel i wi to przysługuje prawo do
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysoko ci
okre lonej w art. 1511 § 1, je eli w zamian za prac w takim dniu nie otrzymali innego
dnia wolnego od pracy.
Art. 1515. § 1. Pracodawca mo e zobowi za pracownika do pozostawania poza
normalnymi godzinami pracy w gotowo ci do wykonywania pracy wynikaj cej z umowy
o prac w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc
(dy ur).
§ 2. Czasu dy uru nie wlicza si do czasu pracy, je eli podczas dy uru pracownik nie
wykonywał pracy. Czas pełnienia dy uru nie mo e narusza prawa pracownika do
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.
§ 3. Za czas dy uru, z wyj tkiem dy uru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje
czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadaj cym długo ci dy uru, a w razie braku
mo liwo ci udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikaj ce z jego osobistego
zaszeregowania, okre lonego stawk godzinow lub miesi czn , a je eli taki składnik
wynagrodzenia nie został wyodr bniony przy okre laniu warunków wynagradzania - 60
proc. wynagrodzenia.
§ 4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje si do pracowników zarz dzaj cych
w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Art. 1516. § 1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o
którym mowa w art. 1511 § 1, je eli w okresie od pocz tku okresu rozliczeniowego do
dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczaj cym normy
czasu pracy, o których mowa w art. 129.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si odpowiednio w razie nawi zania stosunku pracy w trakcie
okresu rozliczeniowego.
Rozdział VI
Praca w porze nocnej
Art. 1517. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin mi dzy godzinami 21.00 a 7.00.
§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w ka dej dobie co najmniej 3
godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie
rozliczeniowym przypada na por nocn , jest pracuj cym w nocy.
§ 3. Czas pracy pracuj cego w nocy nie mo e przekracza 8 godzin na dob , je eli
wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo zwi zane z du ym wysiłkiem fizycznym
lub umysłowym.
§ 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, okre la pracodawca w porozumieniu z
zakładow organizacj zwi zkow , a je eli u pracodawcy nie działa zakładowa
organizacja zwi zkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie
przyj tym u danego pracodawcy, oraz po zasi gni ciu opinii lekarza sprawuj cego
profilaktyczn opiek zdrowotn nad pracownikami, uwzgl dniaj c konieczno
zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.
§ 5. Przepis § 3 nie dotyczy:
1) pracowników zarz dzaj cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
2) przypadków konieczno ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ycia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuni cia awarii.
§ 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje
wła ciwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracuj cych w nocy.
Art. 1518. § 1. Pracownikowi wykonuj cemu prac w porze nocnej przysługuje dodatek
do wynagrodzenia za ka d godzin pracy w porze nocnej w wysoko ci 20 proc. stawki
godzinowej wynikaj cej z minimalnego wynagrodzenia za prac , ustalanego na
podstawie odr bnych przepisów.
§ 2. W stosunku do pracowników wykonuj cych prac w porze nocnej stale poza
zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, mo e by zast piony ryczałtem, którego
wysoko odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Rozdział VII
Praca w niedziele i wi ta
Art. 1519. § 1. Dniami wolnymi od pracy s niedziele i wi ta okre lone w przepisach o
dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za prac w niedziel i wi to uwa a si prac wykonywan mi dzy godzin 6.00 w
tym dniu a godzin 6.00 w nast pnym dniu, chyba e u danego pracodawcy została
ustalona inna godzina.
Art. 15110. Praca w niedziele i wi ta jest dozwolona:
1) w razie konieczno ci prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ycia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub rodowiska albo usuni cia awarii,
2) w ruchu ci głym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezb dnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych stra ach po arnych i w zakładowych słu bach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze wzgl du na ich u yteczno
codzienne potrzeby ludno ci, w szczególno ci w:

społeczn i

a) placówkach handlowych,
b) zakładach wiadcz cych usługi dla ludno ci,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach słu by zdrowia przeznaczonych dla
osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych wiadcze
zdrowotnych,
g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opieku czowychowawczych, zapewniaj cych całodobow opiek ,
h) zakładach prowadz cych działalno
wypoczynku,

w zakresie kultury, o wiaty, turystyki i

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca
jest wiadczona wył cznie w pi tki, soboty, niedziele i wi ta.

Art. 15111. § 1. Pracownikowi wykonuj cemu prac w niedziele i wi ta, w przypadkach,
o których mowa w art. 15110 pkt 1-9, pracodawca jest obowi zany zapewni inny dzie
wolny od pracy:
1) w zamian za prac w niedziel - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzaj cych lub
nast puj cych po takiej niedzieli,
2) w zamian za prac w wi to - w ci gu okresu rozliczeniowego.
§ 2. Je eli nie jest mo liwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia
wolnego od pracy w zamian za prac w niedziel , pracownikowi przysługuje dzie wolny
od pracy do ko ca okresu rozliczeniowego, a w razie braku mo liwo ci udzielenia dnia
wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysoko ci okre lonej w
art. 1511 § 1 pkt 1, za ka d godzin pracy w niedziel .
§ 3. Je eli nie jest mo liwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia
wolnego od pracy w zamian za prac w wi to, pracownikowi przysługuje dodatek do
wynagrodzenia w wysoko ci okre lonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za ka d godzin pracy w
wi to.
§ 4. Do pracy w wi to przypadaj ce w niedziel stosuje si przepisy dotycz ce pracy w
niedziel .
Art. 15112. Pracownik pracuj cy w niedziele powinien korzysta co najmniej raz na 4
tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w
systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.
DZIAŁ SIÓDMY
URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego
urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
§ 2. Pracownik nie mo e zrzec si prawa do urlopu.
Art. 153. § 1. Pracownik podejmuj cy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w
którym podj ł prac , uzyskuje prawo do urlopu z upływem ka dego miesi ca pracy, w
wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługuj cego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w ka dym nast pnym roku
kalendarzowym.
Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - je eli pracownik jest zatrudniony krócej ni 10 lat,

2) 26 dni - je eli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
ustala si proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, bior c za podstaw
wymiar urlopu okre lony w § 1; niepełny dzie urlopu zaokr gla si w gór do pełnego
dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie
mo e przekroczy wymiaru okre lonego w § 1.
Art. 1541. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zale y prawo do urlopu i wymiar urlopu,
wlicza si okresy poprzedniego zatrudnienia, bez wzgl du na przerwy w zatrudnieniu oraz
sposób ustania stosunku pracy.
§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub wi cej stosunkach pracy
wliczeniu podlega tak e okres poprzedniego niezako czonego zatrudnienia w cz ci
przypadaj cej przed nawi zaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Art. 1542. § 1. Urlopu udziela si w dni, które s dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowi zuj cym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadaj cym
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrze eniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzie urlopu odpowiada 8 godzinom
pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje si odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma
czasu pracy, wynikaj ca z odr bnych przepisów, jest ni sza ni 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym
odpowiadaj cym cz ci dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w
przypadku, gdy cz
urlopu pozostała do wykorzystania jest ni sza ni pełny dobowy
wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma by udzielony urlop.
Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zale y wymiar urlopu, wlicza si z tytułu
uko czenia:
1) zasadniczej lub innej równorz dnej szkoły zawodowej - przewidziany programem
nauczania czas trwania nauki, nie wi cej jednak ni 3 lata,
2) redniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie
wi cej jednak ni 5 lat,
3) redniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorz dnych) szkół
zawodowych - 5 lat,
4) redniej szkoły ogólnokształc cej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wy szej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegaj sumowaniu.
§ 2. Je eli pracownik pobierał nauk w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego
zale y wymiar urlopu, wlicza si b d okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka,
b d okres nauki, zale nie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
Art. 1551. § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem
uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu
przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba e przed ustaniem
tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługuj cym mu lub w wy szym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do ko ca danego roku kalendarzowego - w razie
zatrudnienia na czas nie krótszy ni do ko ca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie
zatrudnienia na czas krótszy ni do ko ca danego roku kalendarzowego,
z zastrze eniem § 2.
§ 2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ci gu roku kalendarzowego
wykorzystał urlop w wymiarze wy szym ni wynikaj cy z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego
pracodawcy urlop w odpowiednio ni szym wymiarze; ł czny wymiar urlopu w roku
kalendarzowym nie mo e by jednak ni szy ni wynikaj cy z okresu przepracowanego w tym
roku u wszystkich pracodawców.
§ 21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje si odpowiednio do pracownika podejmuj cego prac u
kolejnego pracodawcy w ci gu innego roku kalendarzowego ni rok, w którym ustał jego
stosunek pracy z poprzednim pracodawc .
§ 3. skre lony.
Art. 1552. § 1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje si odpowiednio do pracownika
powracaj cego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ci gu roku kalendarzowego po
trwaj cym co najmniej 1 miesi c okresie:
1) urlopu bezpłatnego,
2) urlopu wychowawczego,
3) odbywania zasadniczej słu by wojskowej lub jej form zast pczych, okresowej słu by
wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo wicze wojskowych,
4) tymczasowego aresztowania,
5) odbywania kary pozbawienia wolno ci,

6) nieusprawiedliwionej nieobecno ci w pracy.
§ 2. Je eli okres, o którym mowa w § 1, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do
urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracaj cego do pracy w
ci gu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obni eniu, chyba e przed
rozpocz ciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługuj cym mu lub w
wy szym wymiarze.
Art. 1553. Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny
dzie urlopu zaokr gla si w gór do pełnego dnia; urlop nale ny pracownikowi w danym
roku kalendarzowym nie mo e jednak przekroczy wymiaru wynikaj cego z przepisu art. 154
§ 1.
Art. 156. skre lony.
Art. 157. skre lony.
Art. 158. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a nast pnie
uzyskał w ci gu tego roku prawo do urlopu w wy szym wymiarze, przysługuje urlop
uzupełniaj cy.
Art. 159. uchylony.
Art. 160. skre lony.
Art. 161. Pracodawca jest obowi zany udzieli pracownikowi urlopu w tym roku
kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Art. 162. Na wniosek pracownika urlop mo e by podzielony na cz ci. W takim jednak
przypadku co najmniej jedna cz
wypoczynku powinna trwa nie mniej ni 14 kolejnych
dni kalendarzowych.
Art. 163. § 1. Urlopy powinny by udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala
pracodawca, bior c pod uwag wnioski pracowników i konieczno zapewnienia normalnego
toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje si cz ci urlopu udzielanego pracownikowi
zgodnie z art. 1672.
§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, je eli zakładowa organizacja zwi zkowa wyraziła
na to zgod ; dotyczy to tak e pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja
zwi zkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z
pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje si odpowiednio.
§ 2. Plan urlopów podaje si do wiadomo ci pracowników w sposób przyj ty u danego
pracodawcy.
§ 3. Na wniosek pracownicy udziela si jej urlopu bezpo rednio po urlopie macierzy skim;
dotyczy to tak e pracownika-ojca wychowuj cego dziecko, który korzysta z urlopu
macierzy skiego.

Art. 164. § 1. Przesuni cie terminu urlopu mo e nast pi na wniosek pracownika
umotywowany wa nymi przyczynami.
§ 2. Przesuni cie terminu urlopu jest tak e dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb
pracodawcy, je eli nieobecno pracownika spowodowałaby powa ne zakłócenia toku pracy.
Art. 165. Je eli pracownik nie mo e rozpocz urlopu w ustalonym terminie z przyczyn
usprawiedliwiaj cych nieobecno w pracy, a w szczególno ci z powodu:
1) czasowej niezdolno ci do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w zwi zku z chorob zaka n ,
3) powołania na wiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesi cy,
4) urlopu macierzy skiego,
pracodawca jest obowi zany przesun
Art. 166. Cz

urlop na termin pó niejszy.

urlopu nie wykorzystan z powodu:

1) czasowej niezdolno ci do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w zwi zku z chorob zaka n ,
3) odbywania wicze wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesi cy,
4) urlopu macierzy skiego
pracodawca jest obowi zany udzieli w terminie pó niejszym.
Art. 167. § 1. Pracodawca mo e odwoła pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego
obecno ci w zakładzie wymagaj okoliczno ci nieprzewidziane w chwili rozpoczynania
urlopu.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany pokry koszty poniesione przez pracownika w
bezpo rednim zwi zku z odwołaniem go z urlopu.
Art. 1671. W okresie wypowiedzenia umowy o prac pracownik jest obowi zany
wykorzysta przysługuj cy mu urlop, je eli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W
takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wył czeniem urlopu zaległego, nie mo e
przekracza wymiaru wynikaj cego z przepisów art. 1551.
Art. 1672. Pracodawca jest obowi zany udzieli na danie pracownika i w terminie przez
niego wskazanym nie wi cej ni 4 dni urlopu w ka dym roku kalendarzowym. Pracownik
zgłasza danie udzielenia urlopu najpó niej w dniu rozpocz cia urlopu.
Art. 1673. Ł czny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie
okre lonych w art. 1672 nie mo e przekroczy w roku kalendarzowym 4 dni, niezale nie od

liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach
pracy.
Art. 168. Urlopu nie wykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 nale y
pracownikowi udzieli najpó niej do ko ca pierwszego kwartału nast pnego roku
kalendarzowego; nie dotyczy to cz ci urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.
Art. 169. skre lony.
Art. 170. skre lony.
Art. 171. § 1. W przypadku niewykorzystania przysługuj cego urlopu w cało ci lub w
cz ci z powodu rozwi zania lub wyga ni cia stosunku pracy pracownikowi przysługuje
ekwiwalent pieni ny.
§ 2. uchylony.
§ 3. Pracodawca nie ma obowi zku wypłacenia ekwiwalentu pieni nego, o którym mowa w
§ 1, w przypadku gdy strony postanowi o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania
pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o prac zawartej z tym samym
pracodawc bezpo rednio po rozwi zaniu lub wyga ni ciu poprzedniej umowy o prac z tym
pracodawc .
Art. 172. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał,
gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mog by obliczane na
podstawie przeci tnego wynagrodzenia z okresu 3 miesi cy poprzedzaj cych miesi c
rozpocz cia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysoko ci wynagrodzenia okres ten
mo e by przedłu ony do 12 miesi cy.
Art. 1721. § 1. Je eli pracodawca na podstawie odr bnych przepisów jest obowi zany
obj pracownika ubezpieczeniem gwarantuj cym mu otrzymanie wiadczenia
pieni nego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane
w art. 172 lub ekwiwalent pieni ny, o którym mowa w art. 171.
§ 2. Je eli wiadczenie pieni ne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest ni sze od
wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieni nego, o którym
mowa w art. 171, pracodawca jest obowi zany wypłaci pracownikowi kwot
stanowi c ró nic mi dzy tymi nale no ciami.
Art. 173. Minister pracy i polityki socjalnej okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe
zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas
urlopu oraz ekwiwalentu pieni nego za urlop.
Rozdział II
Urlopy bezpłatne
Art. 174. § 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca mo e udzieli mu urlopu
bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza si do okresu pracy, od którego zale
pracownicze.

uprawnienia

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłu szego ni 3 miesi ce, strony mog przewidzie
dopuszczalno odwołania pracownika z urlopu z wa nych przyczyn.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje si w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami
szczególnymi.
Art. 1741. § 1. Za zgod pracownika, wyra on na pi mie, pracodawca mo e udzieli
pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez
okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu mi dzy pracodawcami.
§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza si do okresu pracy, od którego
zale uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
Art. 175. skre lony.
DZIAŁ ÓSMY
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWI ZANE Z RODZICIELSTWEM
Art. 176. Nie wolno zatrudnia kobiet przy pracach szczególnie uci liwych lub szkodliwych
dla zdrowia. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz tych prac.
Art. 177. § 1. Pracodawca nie mo e wypowiedzie ani rozwi za umowy o prac w okresie
ci y, a tak e w okresie urlopu macierzy skiego pracownicy, chyba e zachodz przyczyny
uzasadniaj ce rozwi zanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentuj ca pracownic
zakładowa organizacja zwi zkowa wyraziła zgod na rozwi zanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczaj cym
jednego miesi ca.
§ 3. Umowa o prac zawarta na czas okre lony lub na czas wykonania okre lonej pracy albo
na okres próbny przekraczaj cy jeden miesi c, która uległaby rozwi zaniu po upływie
trzeciego miesi ca ci y, ulega przedłu eniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje si do umowy o prac na czas okre lony zawartej w celu
zast pstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy.
§ 4. Rozwi zanie przez pracodawc umowy o prac za wypowiedzeniem w okresie ci y lub
urlopu macierzy skiego mo e nast pi tylko w razie ogłoszenia upadło ci lub likwidacji
pracodawcy. Pracodawca jest obowi zany uzgodni z reprezentuj c pracownic zakładow
organizacj zwi zkow termin rozwi zania umowy o prac . W razie niemo no ci
zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługuj wiadczenia
okre lone w odr bnych przepisach. Okres pobierania tych wiadcze wlicza si do okresu
zatrudnienia, od którego zale uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje si odpowiednio tak e do pracownika-ojca wychowuj cego
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzy skiego.

Art. 178. § 1. Pracownicy w ci y nie wolno zatrudnia w godzinach nadliczbowych ani
w porze nocnej. Pracownicy w ci y nie wolno bez jej zgody delegowa poza stałe
miejsce pracy ani zatrudnia w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.
§ 2. Pracownika opiekuj cego si dzieckiem do uko czenia przez nie 4 roku ycia nie
wolno bez jego zgody zatrudnia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w
systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak równie delegowa poza stałe
miejsce pracy.
Art. 1781. Pracodawca zatrudniaj cy pracownic w porze nocnej jest obowi zany na
okres jej ci y zmieni rozkład czasu pracy w sposób umo liwiaj cy wykonywanie pracy
poza por nocn , a je eli jest to niemo liwe lub niecelowe, przenie pracownic do innej
pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich
mo liwo ci pracodawca jest obowi zany zwolni pracownic na czas niezb dny z
obowi zku wiadczenia pracy. Przepis art. 179 § 4-6 stosuje si odpowiednio.
Art. 179. § 1. Pracodawca zatrudniaj cy pracownic w ci y lub karmi c dziecko piersi
przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej
pracownicy bez wzgl du na stopie nara enia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne, jest obowi zany przenie pracownic do innej pracy, a je eli jest to
niemo liwe, zwolni j na czas niezb dny z obowi zku wiadczenia pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniaj cy pracownic w ci y lub karmi c dziecko piersi przy
pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest
obowi zany dostosowa warunki pracy do wymaga okre lonych w tych przepisach lub tak
ograniczy czas pracy, aby wyeliminowa zagro enia dla zdrowia lub bezpiecze stwa
pracownicy. Je eli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub
skrócenie czasu pracy jest niemo liwe lub niecelowe, pracodawca jest obowi zany przenie
pracownic do innej pracy, a w razie braku takiej mo liwo ci zwolni pracownic na czas
niezb dny z obowi zku wiadczenia pracy.
§ 3. Przepis § 2 stosuje si odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownic
w ci y lub karmi c dziecko piersi wynikaj z orzeczenia lekarskiego.
§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy,
skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obni enie
wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.
§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowi zku wiadczenia pracy zachowuje prawo do
dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniaj cych przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie
jej czasu pracy lub zwolnienie z obowi zku wiadczenia pracy, pracodawca jest obowi zany
zatrudni pracownic przy pracy i w wymiarze czasu pracy okre lonych w umowie o prac .
§ 7. Minister wła ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób i tryb
wydawania za wiadcze lekarskich stwierdzaj cych przeciwwskazania zdrowotne do
wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownic w ci y lub karmi c dziecko piersi ,

uwzgl dniaj c zagro enia dla jej zdrowia lub bezpiecze stwa wyst puj ce w rodowisku
pracy.
Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzy ski w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 18 tygodni przy ka dym nast pnym porodzie,
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia wi cej ni jednego dziecka przy jednym porodzie.
§ 2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyj ła dziecko na
wychowanie jako rodzina zast pcza, z wyj tkiem rodziny zast pczej pełni cej zadania
pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzy ski w wymiarze 18 tygodni równie
przy pierwszym porodzie.
§ 3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzy skiego mog przypada przed przewidywan
dat porodu.
§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzy ski nie wykorzystany przed porodem a do
wyczerpania okresu ustalonego w § 1 i 2.
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzy skiego, ma prawo zrezygnowa z pozostałej cz ci tego urlopu; w takim przypadku
niewykorzystanej cz ci urlopu macierzy skiego udziela si pracownikowi-ojcu
wychowuj cemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z cz ci urlopu
macierzy skiego, najpó niej na 7 dni przed przyst pieniem do pracy; do wniosku doł cza si
za wiadczenie pracodawcy zatrudniaj cego pracownika-ojca wychowuj cego dziecko,
potwierdzaj ce termin rozpocz cia urlopu macierzy skiego przez pracownika, wskazany w
jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadaj cy bezpo rednio po terminie rezygnacji z cz ci
urlopu macierzy skiego przez pracownic .
§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzy skiego, pracownikowi-ojcu
wychowuj cemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej cz ci tego urlopu.
Art. 1801. § 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8
tygodni ycia, pracownicy przysługuje urlop macierzy ski w wymiarze 8 tygodni po
porodzie, nie krócej jednak ni przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która
urodziła wi cej ni jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku
urlop macierzy ski w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy yciu.
§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni ycia, pracownica zachowuje prawo do
urlopu macierzy skiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie
stosuje si .
Art. 181. W razie urodzenia dziecka wymagaj cego opieki szpitalnej pracownica, która
wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzy skiego, pozostał cz
tego urlopu
mo e wykorzysta w terminie pó niejszym, po wyj ciu dziecka ze szpitala.

Art. 182. Je eli matka rezygnuje z wychowywania dziecka i oddaje je innej osobie w celu
przysposobienia lub do domu małego dziecka, nie przysługuje jej cz
urlopu
macierzy skiego przypadaj ca po dniu oddania dziecka. Jednak e urlop macierzy ski po
porodzie nie mo e wynosi mniej ni 8 tygodni.
Art. 183. § 1. Pracownik, który przyj ł dziecko na wychowanie i wyst pił do s du
opieku czego z wnioskiem o wszcz cie post powania w sprawie przysposobienia dziecka
lub który przyj ł dziecko na wychowanie jako rodzina zast pcza, z wyj tkiem rodziny
zast pczej pełni cej zadania pogotowia rodzinnego, ma prawo do 16 tygodni urlopu na
warunkach urlopu macierzy skiego, nie dłu ej jednak ni do uko czenia przez dziecko
12 miesi cy ycia. Przepisy art. 180 § 5-7 stosuje si odpowiednio.
§ 2. Je eli pracownik, o którym mowa w § 1, przyj ł dziecko w wieku do 1 roku, ma
prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzy skiego.
Art. 184. Za czas urlopu macierzy skiego przysługuje zasiłek macierzy ski na zasadach i
warunkach okre lonych odr bnymi przepisami.
Art. 185. § 1. Stan ci y powinien by stwierdzony wiadectwem lekarskim.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany udziela pracownicy ci arnej zwolnie od pracy na
zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w zwi zku z ci , je eli badania te
nie mog by przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecno ci w pracy z tego
powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesi cy ma prawo do urlopu
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, nie dłu ej jednak ni do uko czenia przez nie 4 roku ycia. Do
sze ciomiesi cznego okresu zatrudnienia wlicza si poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Pracownik maj cy okres zatrudnienia okre lony w § 1, bez wzgl du na to, czy
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, mo e skorzysta z
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłu ej jednak ni do uko czenia przez
dziecko 18 roku ycia, je eli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o
niepełnosprawno ci lub stopniu niepełnosprawno ci dziecko wymaga osobistej opieki
pracownika.
§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniaj cy warunki do korzystania z urlopu
wychowawczego mog jednocze nie korzysta z takiego urlopu przez okres nie
przekraczaj cy 3 miesi cy.
§ 4. Urlopu wychowawczego udziela si na wniosek pracownika.
§ 5. Urlop wychowawczy mo e by wykorzystany najwy ej w 4 cz ciach.
Art. 1861. § 1. Pracodawca nie mo e wypowiedzie ani rozwi za umowy o prac w
okresie od dnia zło enia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
do dnia zako czenia tego urlopu. Rozwi zanie przez pracodawc umowy w tym czasie
jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadło ci lub likwidacji pracodawcy, a tak e

gdy zachodz przyczyny uzasadniaj ce rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia
z winy pracownika.
§ 2. W przypadku zło enia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu
wychowawczego po dokonaniu czynno ci zmierzaj cej do rozwi zania umowy o prac ,
umowa rozwi zuje si w terminie wynikaj cym z tej czynno ci.
Art. 1862. § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podj prac
zarobkow u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inn działalno , a tak e
nauk lub szkolenie, je eli nie wył cza to mo liwo ci sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
§ 2. W razie ustalenia, e pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia si do pracy w terminie przez
siebie wskazanym, nie pó niej jednak ni w ci gu 30 dni od dnia powzi cia takiej
wiadomo ci i nie wcze niej ni po upływie 3 dni od dnia wezwania.
§ 3. Przepis § 2 stosuje si tak e w razie stwierdzenia przez pracodawc , e z urlopu
wychowawczego korzystaj w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka;
nie dotyczy to przypadku okre lonego w art. 186 § 3.
Art. 1863. Pracownik mo e zrezygnowa z urlopu wychowawczego:
1) w ka dym czasie - za zgod pracodawcy,
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpó niej na 30 dni przed terminem
zamierzonego podj cia pracy.
Art. 1864. Pracodawca dopuszcza pracownika po zako czeniu urlopu wychowawczego
do pracy na dotychczasowym stanowisku, a je eli nie jest to mo liwe, na stanowisku
równorz dnym z zajmowanym przed rozpocz ciem urlopu lub na innym stanowisku
odpowiadaj cym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie ni szym od
wynagrodzenia za prac przysługuj cego pracownikowi w dniu podj cia pracy na
stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zako czenia, wlicza si do okresu
zatrudnienia, od którego zale uprawnienia pracownicze.
Art. 1866. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego, w tym form i termin zło enia
wniosku w sprawie udzielenia urlopu, bior c pod uwag wymagania dotycz ce
zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy, oraz dodatkowe wymagania
dotycz ce wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, w przypadkach okre lonych w
art. 186 § 2 i 3.
Art. 1867. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego mo e zło y pracodawcy
wniosek o obni enie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie ni szego ni połowa
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzysta z takiego urlopu.
Pracodawca jest obowi zany uwzgl dni wniosek pracownika.

Art. 187. § 1. Pracownica karmi ca dziecko piersi ma prawo do dwóch półgodzinnych
przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmi ca wi cej ni jedno dziecko
ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut ka da. Przerwy na karmienie mog by na
wniosek pracownicy udzielane ł cznie.
§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy ni 4 godziny dziennie przerwy na karmienie
nie przysługuj . Je eli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje
jej jedna przerwa na karmienie.
Art. 188. Pracownikowi wychowuj cemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat
przysługuje w ci gu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia.
Art. 189. Prawo do zasiłku za czas nieobecno ci w pracy z powodu konieczno ci
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem reguluj odr bne przepisy.
Art. 1891. Je eli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka s zatrudnieni, z uprawnie
okre lonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 186 § 1 i 2, art. 1861-1865, art. 1867 i art.
188 mo e korzysta jedno z nich.
DZIAŁ DZIEWI TY
ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która uko czyła 16 lat, a nie
przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie uko czyła 16 lat.
Art. 191. § 1. Wolno zatrudnia tylko tych młodocianych, którzy:
1) uko czyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawi
zdrowiu.

wiadectwo lekarskie stwierdzaj ce, e praca danego rodzaju nie zagra a ich

§ 2. Młodociany nie posiadaj cy kwalifikacji zawodowych mo e by zatrudniony tylko w
celu przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów okre li w drodze rozporz dzenia zasady i warunki odbywania
przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. skre lony.
§ 5. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej mo e
w drodze rozporz dzenia okre li przypadki, w których wyj tkowo jest dopuszczalne:

1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie uko czyli gimnazjum,
2) zwolnienie młodocianych nie posiadaj cych kwalifikacji zawodowych od odbycia
przygotowania zawodowego,
3) zatrudnianie osób nie maj cych 16 lat, które uko czyły gimnazjum,
4) zatrudnianie osób nie maj cych 16 lat, które nie uko czyły gimnazjum.
Art. 192. Pracodawca jest obowi zany zapewni młodocianym pracownikom opiek i pomoc,
niezb dn dla ich przystosowania si do wła ciwego wykonywania pracy.
Art. 193. Pracodawca jest obowi zany prowadzi ewidencj pracowników młodocianych.
Rozdział II
Zawieranie i rozwi zywanie umów o prac w celu przygotowania zawodowego
Art. 194. Do zawierania i rozwi zywania z młodocianymi umów o prac w celu
przygotowania zawodowego maj zastosowanie przepisy kodeksu dotycz ce umów o prac
na czas nie okre lony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.
Art. 195. § 1. Umowa o prac w celu przygotowania zawodowego powinna okre la w
szczególno ci:
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania
okre lonej pracy),
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3) sposób dokształcania teoretycznego,
4) wysoko

wynagrodzenia.

§ 2. Rada Ministrów mo e w drodze rozporz dzenia okre li przypadki, w których jest
dopuszczalne zawieranie na czas okre lony umów o prac w celu przygotowania
zawodowego.
Art. 196. Rozwi zanie za wypowiedzeniem umowy o prac zawartej w celu przygotowania
zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
1) niewypełniania przez młodocianego obowi zków wynikaj cych z umowy o prac lub
obowi zku dokształcania si , pomimo stosowania wobec niego rodków wychowawczych,
2) ogłoszenia upadło ci lub likwidacji pracodawcy,
3) reorganizacji zakładu pracy uniemo liwiaj cej kontynuowanie przygotowania
zawodowego,

4) stwierdzenia nieprzydatno ci młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa
przygotowanie zawodowe.
Rozdział III
Dokształcanie
Art. 197. § 1. Pracownik młodociany jest obowi zany dokształca si do uko czenia 18 lat.
§ 2. W szczególno ci pracownik młodociany jest obowi zany:
1) do dokształcania si w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, je eli szkoły takiej nie
uko czył,
2) do dokształcania si w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych.
Art. 198. Pracodawca jest obowi zany zwolni młodocianego od pracy na czas potrzebny do
wzi cia udziału w zaj ciach szkoleniowych w zwi zku z dokształcaniem si .
Art. 199. Je eli młodociany nie uko czył przygotowania zawodowego przed osi gni ciem 18
lat, obowi zek dokształcania si , stosownie do przepisów art. 197, mo e by przedłu ony do
czasu uko czenia przygotowania zawodowego.
Art. 200. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej
mo e w drodze rozporz dzenia okre li przypadki, w których wyj tkowo jest dopuszczalne
zwolnienie młodocianych od obowi zku dokształcania si .
Rozdział IIIa
Zatrudnianie młodocianych w innym celu ni przygotowanie zawodowe
Art. 2001. § 1. Młodociany mo e by zatrudniony na podstawie umowy o prac przy
wykonywaniu lekkich prac.
§ 2. Praca lekka nie mo e powodowa zagro enia dla ycia, zdrowia i rozwoju
psychofizycznego młodocianego, a tak e nie mo e utrudnia młodocianemu wypełniania
obowi zku szkolnego.
§ 3. Wykaz lekkich prac okre la pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonuj cego
zadania słu by medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez wła ciwego
inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie mo e zawiera prac wzbronionych młodocianym,
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204.
§ 4. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma
obowi zku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.
§ 5. Pracodawca jest obowi zany zapozna młodocianego z wykazem lekkich prac przed
rozpocz ciem przez niego pracy.

Art. 2002. § 1. Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego
przy lekkiej pracy, uwzgl dniaj c tygodniow liczb godzin nauki wynikaj c z programu
nauczania, a tak e z rozkładu zaj szkolnych młodocianego.
§ 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zaj szkolnych
nie mo e przekracza 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zaj ciach szkolnych wymiar czasu
pracy młodocianego nie mo e przekracza 2 godzin.
§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie mo e przekracza 7
godzin na dob i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku
do 16 lat nie mo e jednak przekracza 6 godzin.
§ 4. Wymiar czasu pracy okre lony w § 2 i 3 obowi zuje tak e w przypadku, gdy młodociany
jest zatrudniony u wi cej ni jednego pracodawcy. Przed nawi zaniem stosunku pracy
pracodawca ma obowi zek uzyskania od młodocianego o wiadczenia o zatrudnieniu albo o
niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
Rozdział IV
Szczególna ochrona zdrowia
Art. 201. § 1. Młodociany podlega wst pnym badaniom lekarskim przed przyj ciem do pracy
oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.
§ 2. Je eli lekarz orzeknie, e dana praca zagra a zdrowiu młodocianego, pracodawca jest
obowi zany zmieni rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej mo liwo ci, niezwłocznie rozwi za
umow o prac i wypłaci odszkodowanie w wysoko ci wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia. Przepis art. 51 § 2 stosuje si odpowiednio.
§ 3. Pracodawca jest obowi zany przekaza informacje o ryzyku zawodowym, które wi e si
z prac wykonywan przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami
równie przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.
Art. 202. § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie mo e przekracza 6 godzin na
dob .
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powy ej 16 lat nie mo e przekracza 8 godzin na
dob .
§ 3. Do czasu pracy młodocianego wlicza si czas nauki w wymiarze wynikaj cym z
obowi zkowego programu zaj szkolnych, bez wzgl du na to, czy odbywa si ona w
godzinach pracy.
§ 31. Je eli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłu szy ni 4,5 godziny,
pracodawca jest obowi zany wprowadzi przerw w pracy trwaj c nieprzerwanie 30 minut,
wliczan do czasu pracy.
§ 4. skre lony.

Art. 203. § 1. Młodocianego nie wolno zatrudnia w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej.
§ 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomi dzy godzinami 22.00 a 6.00. W
przypadkach okre lonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomi dzy godzinami 20.00 a
6.00.
§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmuj ca por nocn powinna trwa nieprzerwanie nie
mniej ni 14 godzin.
§ 3. Młodocianemu przysługuje w ka dym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin
nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmowa niedziel .
Art. 204. § 1. Nie wolno zatrudnia młodocianych przy pracach wzbronionych, których
wykaz ustala w drodze rozporz dzenia Rada Ministrów.
§ 2. skre lony.
§ 3. Rada Ministrów, w drodze rozporz dzenia, mo e zezwoli na zatrudnianie młodocianych
w wieku powy ej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, je eli jest to potrzebne
do odbycia przygotowania zawodowego, okre laj c jednocze nie warunki zapewniaj ce
szczególn ochron zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.
Rozdział V
Urlopy wypoczynkowe
Art. 205. § 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesi cy od rozpocz cia pierwszej pracy
prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni
roboczych. Jednak e w roku kalendarzowym, w którym ko czy on 18 lat, ma prawo do
urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, je eli prawo do urlopu uzyskał przed uko czeniem 18
lat.
§ 3. Młodocianemu ucz szczaj cemu do szkoły nale y udzieli urlopu w okresie ferii
szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2,
pracodawca mo e, na jego wniosek, udzieli zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.
§ 4. Pracodawca jest obowi zany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracuj cych,
udzieli mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczaj cym
ł cznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesi cy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza si do
okresu pracy, od którego zale uprawnienia pracownicze.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów
przysługuj cych młodocianym stosuje si przepisy działu siódmego.
Rozdział VI
Rzemie lnicze przygotowanie zawodowe

Art. 206. § 1. Przepisy art. 190-205 stosuje si odpowiednio do młodocianych zatrudnionych
na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u pracodawców b d cych rzemie lnikami,
z zastrze eniem odr bno ci okre lonych na podstawie § 2.
§ 2. Minister pracy i polityki socjalnej mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, odr bno ci w
zakresie sposobu prowadzenia przygotowania zawodowego u pracodawców b d cych
rzemie lnikami oraz trybu przeprowadzania egzaminów stwierdzaj cych kwalifikacje
zawodowe po zako czeniu tego przygotowania.
DZIAŁ DZIESI TY
BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I
Podstawowe obowi zki pracodawcy
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialno
zakładzie pracy.

za stan bezpiecze stwa i higieny pracy w

§ 2. Pracodawca jest obowi zany chroni zdrowie i ycie pracowników poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni
nauki i techniki. W szczególno ci pracodawca jest obowi zany:
1) organizowa prac w sposób zapewniaj cy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i
higieny pracy, wydawa polecenia usuni cia uchybie w tym zakresie oraz kontrolowa
wykonanie tych polece ,
3) zapewnia wykonanie nakazów, wyst pie , decyzji i zarz dze wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewnia wykonanie zalece społecznego inspektora pracy.
§ 3. Pracodawca oraz osoba kieruj ca pracownikami s obowi zani zna , w zakresie
niezb dnym do wykonywania ci cych na nich obowi zków, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpiecze stwa i higieny pracy.
Art. 208. § 1. W razie gdy jednocze nie w tym samym miejscu wykonuj prac pracownicy
zatrudnieni przez ró nych pracodawców, pracodawcy ci maj obowi zek:
1) współpracowa ze sob ,
2) wyznaczy koordynatora sprawuj cego nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustali zasady współdziałania uwzgl dniaj ce sposoby post powania w przypadku
wyst pienia zagro e dla zdrowia lub ycia pracowników.

§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych
pracodawców z obowi zku zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy zatrudnionym przez
nich pracownikom.
Art. 209. § 1. Pracodawca rozpoczynaj cy działalno jest obowi zany, w terminie 30 dni od
dnia rozpocz cia tej działalno ci, zawiadomi na pi mie wła ciwego inspektora pracy i
wła ciwego pa stwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej
działalno ci.
§ 2. Obowi zek, o którym mowa w § 1, ci y na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany
miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalno ci, zwłaszcza zmiany technologii lub
profilu produkcji, je eli zmiana technologii mo e powodowa zwi kszenie zagro enia dla
zdrowia pracowników.
§ 3. skre lony.
§ 4. Wła ciwy inspektor pracy lub wła ciwy pa stwowy inspektor sanitarny mo e
zobowi za pracodawc prowadz cego działalno powoduj c szczególne zagro enia dla
zdrowia lub ycia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa w § 1.
Rozdział II
Prawa i obowi zki pracownika
Art. 210. § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadaj przepisom bezpiecze stwa i
higieny pracy i stwarzaj bezpo rednie zagro enie dla zdrowia lub ycia pracownika albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpiecze stwem innym osobom, pracownik
ma prawo powstrzyma si od wykonywania pracy, zawiadamiaj c o tym niezwłocznie
przeło onego.
§ 2. Je eli powstrzymanie si od wykonywania pracy nie usuwa zagro enia, o którym mowa
w § 1, pracownik ma prawo oddali si z miejsca zagro enia, zawiadamiaj c o tym
niezwłocznie przeło onego.
§ 3. Za czas powstrzymania si od wykonywania pracy lub oddalenia si z miejsca zagro enia
w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przeło onego, powstrzyma si od
wykonywania pracy wymagaj cej szczególnej sprawno ci psychofizycznej w przypadku, gdy
jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza
zagro enie dla innych osób.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotycz pracownika, którego obowi zkiem pracowniczym jest
ratowanie ycia ludzkiego lub mienia.
§ 6. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki
społecznej okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje prac wymagaj cych szczególnej
sprawno ci psychofizycznej.

Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy jest podstawowym
obowi zkiem pracownika. W szczególno ci pracownik jest obowi zany:
1) zna przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy, bra udział w szkoleniu i
instrukta u z tego zakresu oraz poddawa si wymaganym egzaminom sprawdzaj cym,
2) wykonywa prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny
pracy oraz stosowa si do wydawanych w tym zakresie polece i wskazówek przeło onych,
3) dba o nale yty stan maszyn, urz dze , narz dzi i sprz tu oraz o porz dek i ład w miejscu
pracy,
4) stosowa rodki ochrony zbiorowej, a tak e u ywa przydzielonych rodków ochrony
indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawa si wst pnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowa si do wskaza lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomi przeło onego o zauwa onym w zakładzie pracy wypadku albo
zagro eniu ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a tak e inne osoby
znajduj ce si w rejonie zagro enia, o gro cym im niebezpiecze stwie,
7) współdziała z pracodawc i przeło onymi w wypełnianiu obowi zków dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
Art. 212. Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
1) organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny
pracy,
2) dba o sprawno
przeznaczeniem,

rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

3) organizowa , przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy,
4) dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, a
tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
5) egzekwowa przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze stwa i
higieny pracy,
6) zapewnia wykonanie zalece lekarza sprawuj cego opiek zdrowotn nad pracownikami.
Rozdział III
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Art. 213. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewnia , aby budowa lub przebudowa obiektu
budowlanego, w którym przewiduje si pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie
projektów uwzgl dniaj cych wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy, pozytywnie
zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odr bnymi przepisami.
§ 2. Obiekt budowlany, w którym znajduj si pomieszczenia pracy, powinien spełnia
wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajduj si pomieszczenia pracy, powinna
uwzgl dnia popraw warunków bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje si odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa
dotyczy cz ci obiektu budowlanego, w której znajduj si pomieszczenia pracy.
Art. 214. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewnia pomieszczenia pracy odpowiednie do
rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany utrzymywa obiekty budowlane i znajduj ce si w nich
pomieszczenia pracy, a tak e tereny i urz dzenia z nimi zwi zane w stanie zapewniaj cym
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Rozdział IV
Maszyny i inne urz dzenia techniczne
Art. 215. § 1. Maszyny i inne urz dzenia techniczne powinny by tak konstruowane i
budowane, aby:
1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególno ci zabezpieczały
pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, pora eniem
pr dem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrz sami, działaniem wibracji i
promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników
rodowiska pracy,
2) uwzgl dniały zasady ergonomii.
§ 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urz dze technicznych ponosz
odpowiedzialno za niedopełnienie obowi zków, o których mowa w § 1, okre lon w
odr bnych przepisach.
Art. 216. § 1. Maszyny i inne urz dzenia techniczne, które nie spełniaj wymaga
okre lonych w art. 215 § 1, wyposa a si w odpowiednie zabezpieczenia.
§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzale niona od warunków lokalnych,
wyposa enie maszyny lub innego urz dzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia
nale y do obowi zków pracodawcy.
Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposa anie stanowisk pracy w maszyny i inne urz dzenia
techniczne, które nie spełniaj wymaga dotycz cych oceny zgodno ci okre lonych w
odr bnych przepisach.

Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje si odpowiednio do narz dzi pracy.
Art. 219. Przepisy art. 215 i 217 nie naruszaj wymaga okre lonych przepisami dotycz cymi
maszyn i innych urz dze technicznych:
1) b d cych rodkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego
ródl dowego i lotniczego,
2) podlegaj cych przepisom o dozorze technicznym,
3) podlegaj cych przepisom prawa geologicznego i górniczego,
4) podlegaj cych przepisom obowi zuj cym w jednostkach podległych ministrom obrony
narodowej i spraw wewn trznych i administracji,
5) podlegaj cych przepisom prawa atomowego.
Rozdział V
Czynniki oraz procesy pracy stwarzaj ce szczególne zagro enie dla zdrowia lub ycia
Art. 220. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez
uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwo ci dla zdrowia pracowników i podj cia
odpowiednich rodków profilaktycznych.
§ 2. Minister zdrowia i opieki społecznej w porozumieniu z ministrem pracy i polityki
socjalnej oraz wła ciwymi ministrami okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) wykaz jednostek upowa nionych do przeprowadzania bada materiałów i procesów
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwo ci dla zdrowia oraz zakres tych
bada ,
2) zakaz albo ograniczenie stosowania, obrotu lub transportu materiałów i procesów
technologicznych ze wzgl du na ich szkodliwo dla zdrowia albo uzale nienie ich
stosowania, obrotu lub transportu od przestrzegania okre lonych warunków.
§ 3. Przepisy § 2 nie dotycz substancji i preparatów chemicznych.
Art. 221. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie
oznakowanych w sposób widoczny, umo liwiaj cy ich identyfikacj .
§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych
preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz
kart charakterystyki, a tak e opakowa zabezpieczaj cych przed ich szkodliwym działaniem,
po arem lub wybuchem.
§ 3. Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest
dopuszczalne pod warunkiem zastosowania rodków zapewniaj cych pracownikom ochron
ich zdrowia i ycia.

§ 4. Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod wzgl dem zagro e dla
zdrowia lub ycia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania dotycz ce kart
charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowania
okre laj odr bne przepisy.
§ 5. skre lony.
Art. 222. § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach nara enia na działanie
substancji i czynników rakotwórczych, pracodawca jest obowi zany zast powa te substancje
i czynniki mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosowa inne dost pne rodki ograniczaj ce
stopie tego nara enia, przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni nauki i techniki.
§ 2. Minister zdrowia i opieki społecznej w porozumieniu z ministrem pracy i polityki
socjalnej oraz wła ciwymi ministrami okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz substancji,
czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i prawdopodobnym
działaniu rakotwórczym, sposób ich rejestracji oraz warunki sprawowania nadzoru nad
stanem zdrowia pracowników zawodowo nara onych na działanie substancji i czynników
rakotwórczych.
§ 3. Pracodawca jest obowi zany rejestrowa wszystkie rodzaje prac w kontakcie z
substancjami i czynnikami o działaniu rakotwórczym, a tak e z substancjami i czynnikami o
prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, okre lonymi w wykazie, o którym mowa w § 2.
UWAGA! Art. 222 od dnia uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii Europejskiej
b dzie miał nast puj c tre :
Art. 222. § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach nara enia na działanie
substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zast puje te substancje, preparaty,
czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne
dost pne rodki ograniczaj ce stopie tego nara enia, przy odpowiednim wykorzystaniu
osi gni nauki i techniki.
§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami,
preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym, okre lonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a tak e prowadzi
rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.
§ 3. Minister wła ciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw pracy, uwzgl dniaj c zró nicowane wła ciwo ci substancji, preparatów,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
ich zastosowanie oraz konieczno podj cia niezb dnych rodków zabezpieczaj cych
przed zagro eniami wynikaj cymi z ich stosowania, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania,
2) sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczno
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
4) wzory dokumentów dotycz cych nara enia pracowników na substancje, preparaty,
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz
sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów wła ciwych
do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych,
5) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagro eniami spowodowanymi
przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym,
6) warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników nara onych na
działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym.
UWAGA! Art. 2221 wejdzie w ycie z dniem uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii
Europejskiej.
Art. 2221. § 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach nara enia na działanie
szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dost pne rodki
eliminuj ce nara enie, a je eli jest to niemo liwe - ograniczaj ce stopie tego nara enia,
przy odpowiednim wykorzystaniu osi gni nauki i techniki.
§ 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac nara aj cych pracowników na działanie
szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy
takich pracach.
§ 3. Minister wła ciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do
spraw pracy, uwzgl dniaj c zró nicowane działanie czynników biologicznych na
organizm człowieka oraz konieczno podj cia niezb dnych rodków zabezpieczaj cych
przed zagro eniami wynikaj cymi z wykonywania pracy w warunkach nara enia na
działanie czynników biologicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) klasyfikacj i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
2) wykaz prac nara aj cych pracowników na działanie czynników biologicznych,
3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagro eniami spowodowanymi
przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje rodków niezb dnych do
zapewnienia ochrony zdrowia i ycia pracowników nara onych na działanie tych
czynników, zakres stosowania tych rodków oraz warunki i sposób monitorowania stanu
zdrowia nara onych pracowników,
4) sposób prowadzenia rejestrów prac i pracowników, o których mowa w § 2, oraz
sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów wła ciwych do
rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.
Art. 223. § 1. Pracodawca jest obowi zany chroni pracowników przed promieniowaniem
jonizuj cym, pochodz cym ze ródeł sztucznych i naturalnych, wyst puj cych w rodowisku
pracy.

§ 2. Dawka promieniowania jonizuj cego pochodz cego ze ródeł naturalnych, otrzymywana
przez pracownika przy pracy w warunkach nara enia na to promieniowanie, nie mo e
przekracza dawek granicznych, okre lonych w odr bnych przepisach dla sztucznych ródeł
promieniowania jonizuj cego.
Art. 224. § 1. Pracodawca prowadz cy działalno , która stwarza mo liwo wyst pienia
nagłego niebezpiecze stwa dla zdrowia lub ycia pracowników, jest obowi zany podejmowa
działania zapobiegaj ce takiemu niebezpiecze stwu.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowi zany zapewni :
1) odpowiednie do rodzaju niebezpiecze stwa urz dzenia i sprz t ratowniczy oraz ich obsług
przez osoby nale ycie przeszkolone,
2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszaj wymaga , okre lonych w odr bnych przepisach,
dotycz cych katastrof i innych nadzwyczajnych zagro e .
Art. 225. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewni , aby prace, przy których istnieje
mo liwo wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego, były
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
§ 2. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki
społecznej okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje prac, o których mowa w § 1.
Rozdział VI
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Art. 226. Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwi zane z wykonywan prac oraz stosuje
niezb dne rodki profilaktyczne zmniejszaj ce ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wi e si z wykonywan prac ,
oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami.
Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowi zany stosowa rodki zapobiegaj ce chorobom
zawodowym i innym chorobom zwi zanym z wykonywan prac , w szczególno ci:
1) utrzymywa w stanie stałej sprawno ci urz dzenia ograniczaj ce lub eliminuj ce szkodliwe
dla zdrowia czynniki rodowiska pracy oraz urz dzenia słu ce do pomiarów tych
czynników,
2) przeprowadza , na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
rejestrowa i przechowywa wyniki tych bada i pomiarów oraz udost pnia je
pracownikom.

§ 2. Minister zdrowia i opieki społecznej okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb i
cz stotliwo dokonywania bada i pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 2, a tak e sposób
rejestrowania i przechowywania wyników tych bada i pomiarów oraz ich udost pniania
pracownikom.
UWAGA! Art. 227 § 2 od dnia uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii Europejskiej
b dzie miał nast puj c tre :
§ 2. Minister wła ciwy do spraw zdrowia, uwzgl dniaj c zró nicowane działanie na
organizm człowieka czynników szkodliwych wyst puj cych w rodowisku pracy oraz
konieczno podj cia niezb dnych rodków zabezpieczaj cych przed ich działaniem,
okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) tryb, metody, rodzaj i cz stotliwo
w § 1 pkt 2,

wykonywania bada i pomiarów, o których mowa

2) przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ci głych,
3) wymagania, jakie powinny spełnia laboratoria wykonuj ce badania i pomiary,
4) sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych bada i pomiarów,
5) wzory dokumentów oraz sposób udost pniania wyników bada i pomiarów
pracownikom.
Art. 228. § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporz dzenia, Mi dzyresortow
Komisj do Spraw Najwy szych Dopuszczalnych St e i Nat e Czynników Szkodliwych
dla Zdrowia w rodowisku Pracy, okre li jej uprawnienia oraz sposób wykonywania zada .
§ 2. Do zada Komisji, o której mowa w § 1, nale y:
1) przedkładanie ministrowi pracy i polityki socjalnej wniosków dotycz cych warto ci
najwy szych dopuszczalnych st e i nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w
rodowisku pracy - do celów okre lonych w § 3,
2) inicjowanie prac badawczych niezb dnych do realizacji zada , o których mowa w pkt 1.
§ 3. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia i opieki
społecznej okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz najwy szych dopuszczalnych st e i
nat e czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.
Art. 229. § 1. Wst pnym badaniom lekarskim podlegaj :
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na których wyst puj czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
warunki uci liwe.

Badaniom wst pnym nie podlegaj jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na
podstawie kolejnej umowy o prac zawartej bezpo rednio po rozwi zaniu lub wyga ni ciu
poprzedniej umowy o prac z tym pracodawc .
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolno ci do pracy
trwaj cej dłu ej ni 30 dni, spowodowanej chorob , pracownik podlega ponadto kontrolnym
badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolno ci do wykonywania pracy na dotychczasowym
stanowisku.
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza si w miar mo liwo ci w
godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w zwi zku z przeprowadzanymi badaniami
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej
miejscowo ci przysługuj mu nale no ci na pokrycie kosztów przejazdu według zasad
obowi zuj cych przy podró ach słu bowych.
§ 4. Pracodawca nie mo e dopu ci do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
lekarskiego stwierdzaj cego brak przeciwwskaza do pracy na okre lonym stanowisku.
§ 5. Pracodawca zatrudniaj cy pracowników w warunkach nara enia na działanie substancji i
czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniaj cych jest obowi zany zapewni tym
pracownikom okresowe badania lekarskie tak e:
1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
2) po rozwi zaniu stosunku pracy, je eli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o obj cie
takimi badaniami.
§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, s przeprowadzane na koszt pracodawcy.
Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
niezb dnej z uwagi na warunki pracy.
§ 7. Pracodawca jest obowi zany przechowywa orzeczenia wydane na podstawie bada
lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.
§ 8. Minister zdrowia i opieki społecznej w porozumieniu z ministrem pracy i polityki
socjalnej okre li w drodze rozporz dzenia:
1) tryb i zakres bada lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz cz stotliwo
okresowych, a tak e sposób dokumentowania i kontroli bada lekarskich,

bada

2) tryb wydawania i przechowywania orzecze lekarskich do celów przewidzianych w
kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełnia lekarze przeprowadzaj cy
badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawuj cy profilaktyczn opiek zdrowotn , o
której mowa w § 6 zdanie drugie.

Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazuj cych na powstawanie
choroby zawodowej, pracodawca jest obowi zany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w
terminie i na czas okre lony w tym orzeczeniu, przenie pracownika do innej pracy nie
nara aj cej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.
§ 2. Je eli przeniesienie do innej pracy powoduje obni enie wynagrodzenia, pracownikowi
przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczaj cy 6 miesi cy.
Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej
pracy pracownika, który stał si niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego
do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje si odpowiednio.
Art. 232. Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególnie uci liwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, je eli jest to niezb dne
ze wzgl dów profilaktycznych. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje
tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełnia , a tak e przypadki i
warunki ich wydawania.
Art. 233. Pracodawca jest obowi zany zapewni pracownikom odpowiednie urz dzenia
higieniczno-sanitarne oraz dostarczy niezb dne rodki higieny osobistej, a tak e zapewni
rodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Rozdział VII
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowi zany podj niezb dne
działania eliminuj ce lub ograniczaj ce zagro enie, zapewni udzielenie pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczno ci i przyczyn
wypadku oraz zastosowa odpowiednie rodki zapobiegaj ce podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany niezwłocznie zawiadomi wła ciwego inspektora pracy i
prokuratora o miertelnym, ci kim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o ka dym
innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, maj cym zwi zek z prac , je eli mo e
by uznany za wypadek przy pracy.
§ 3. Pracodawca jest obowi zany prowadzi rejestr wypadków przy pracy.
§ 4. Koszty zwi zane z ustalaniem okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy ponosi
pracodawca.
Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowi zany niezwłocznie zgłosi wła ciwemu organowi
Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej i wła ciwemu inspektorowi pracy ka dy przypadek
rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o tak chorob .
§ 2. Obowi zek, o którym mowa w § 1, dotyczy tak e lekarza, który rozpoznał lub
podejrzewa przypadek choroby zawodowej.

§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowi zany:
1) ustali przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagro enia t
chorob , działaj c w porozumieniu z wła ciwym organem Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) przyst pi niezwłocznie do usuni cia czynników powoduj cych powstanie choroby
zawodowej i zastosowa inne niezb dne rodki zapobiegawcze,
3) zapewni realizacj zalece lekarskich.
§ 4. Pracodawca jest obowi zany prowadzi rejestr zachorowa na choroby zawodowe i
podejrze o takie choroby.
Art. 236. Pracodawca jest obowi zany systematycznie analizowa przyczyny wypadków przy
pracy, chorób zawodowych i innych chorób zwi zanych z warunkami rodowiska pracy i na
podstawie wyników tych analiz stosowa wła ciwe rodki zapobiegawcze.
Art. 237. § 1. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) szczegółowe zasady post powania przy ustalaniu okoliczno ci i przyczyn wypadków przy
pracy oraz sposób ich dokumentowania, a tak e zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadków przy pracy,
2) wykaz chorób zawodowych,
3) szczegółowe zasady post powania dotycz ce zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i
stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty wła ciwe w tych sprawach.
§ 2. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór protokołu
ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy zawieraj cy dane dotycz ce
poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, e
wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane rodki
profilaktyczne, a tak e pouczenie dla stron post powania powypadkowego.
§ 3. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór statystycznej
karty wypadku przy pracy, uwzgl dniaj c dane dotycz ce pracodawcy, poszkodowanego,
wypadku przy pracy, a tak e jego skutków oraz sposób i terminy jej sporz dzania i
przekazywania do wła ciwego urz du statystycznego.
§ 4. Minister wła ciwy do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a tak e prowadzenia
rejestrów chorób zawodowych, uwzgl dniaj c w szczególno ci wzory dokumentów
stosowanych w post powaniu dotycz cym tych chorób oraz dane obj te rejestrem,
2) wytyczne diagnostyczno-orzecznicze i kryteria rozpoznawania chorób zawodowych,
uwzgl dniaj c w szczególno ci rodzaj choroby oraz czynniki szkodliwe i uci liwe
wywołuj ce te choroby.

Art. 2371. § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorob
zawodow okre lon w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2, przysługuj
wiadczenia z ubezpieczenia społecznego, okre lone w odr bnych przepisach.
§ 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy
odszkodowanie za utrat lub uszkodzenie w zwi zku z wypadkiem przedmiotów osobistego
u ytku oraz przedmiotów niezb dnych do wykonywania pracy, z wyj tkiem utraty lub
uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz warto ci pieni nych.
Rozdział VIII
Szkolenie
Art. 2372. Minister edukacji narodowej jest obowi zany zapewni uwzgl dnianie
problematyki bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w
szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z ministrem pracy i polityki socjalnej.
Art. 2373. § 1. Nie wolno dopu ci pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej znajomo ci
przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpiecze stwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkole w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy
nie jest wymagane w przypadku podj cia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy,
które zajmował u danego pracodawcy bezpo rednio przed nawi zaniem z tym pracodawc
kolejnej umowy o prac .
§ 21. Pracodawca jest obowi zany odby szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny
pracy w zakresie niezb dnym do wykonywania ci cych na nim obowi zków. Szkolenie
to powinno by okresowo powtarzane.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywaj si w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowi zany zaznajamia pracowników z przepisami i
zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz cymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany wydawa szczegółowe instrukcje i wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowi zany potwierdzi na pi mie zapoznanie si z przepisami oraz
zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy.
Art. 2375. Minister wła ciwy do spraw pracy okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy, zakres tego
szkolenia, wymagania dotycz ce tre ci i realizacji programów szkolenia, sposób
dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy
mog by zwolnieni z okre lonych rodzajów szkolenia.
Rozdział IX

rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze
Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowi zany dostarczy pracownikowi nieodpłatnie rodki
ochrony indywidualnej zabezpieczaj ce przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników wyst puj cych w rodowisku pracy oraz informowa go o sposobach
posługiwania si tymi rodkami.
§ 2. skre lony.
§ 3. Pracodawca jest obowi zany dostarcza pracownikowi rodki ochrony indywidualnej,
które spełniaj wymagania dotycz ce oceny zgodno ci okre lone w odr bnych przepisach.
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowi zany dostarczy pracownikowi nieodpłatnie odzie i
obuwie robocze, spełniaj ce wymagania okre lone w Polskich Normach:
1) je eli odzie własna pracownika mo e ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze wzgl du na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca mo e ustali stanowiska, na których dopuszcza si u ywanie przez
pracowników, za ich zgod , własnej odzie y i obuwia roboczego, spełniaj cych
wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których s wykonywane prace zwi zane z
bezpo redni obsług maszyn i innych urz dze technicznych albo prace powoduj ce
intensywne brudzenie lub ska enie odzie y i obuwia roboczego rodkami chemicznymi lub
promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zaka nymi.
§ 4. Pracownikowi u ywaj cemu własnej odzie y i obuwia roboczego, zgodnie z § 2,
pracodawca wypłaca ekwiwalent pieni ny w wysoko ci uwzgl dniaj cej ich aktualne ceny.
Art. 2378. § 1. Pracodawca ustala rodzaje rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i
obuwia roboczego, których stosowanie na okre lonych stanowiskach jest niezb dne w
zwi zku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy u ytkowania odzie y i
obuwia roboczego.
§ 2. rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, o których mowa w art. 2376
§ 1 i art. 2377 § 1, stanowi własno pracodawcy.
Art. 2379. § 1. Pracodawca nie mo e dopu ci pracownika do pracy bez rodków ochrony
indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany zapewni , aby stosowane rodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze posiadały wła ciwo ci ochronne i u ytkowe, oraz zapewni
odpowiednio ich pranie, konserwacj , napraw , odpylanie i odka anie.
§ 3. Je eli pracodawca nie mo e zapewni prania odzie y roboczej, czynno ci te mog by
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawc ekwiwalentu
pieni nego w wysoko ci kosztów poniesionych przez pracownika.

Art. 23710. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewni , aby rodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy ska eniu
rodkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zaka nymi,
były przechowywane wył cznie w miejscu przez niego wyznaczonym.
§ 2. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odka ania przedmiotów, o
których mowa w § 1, jest niedopuszczalne.
Rozdział X
Słu ba bezpiecze stwa i higieny pracy
Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniaj cy wi cej ni 100 pracowników tworzy słu b
bezpiecze stwa i higieny pracy, zwan dalej "słu b bhp", pełni c funkcje doradcze i
kontrolne w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, za pracodawca zatrudniaj cy do
100 pracowników powierza wykonywanie zada słu by bhp pracownikowi
zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadaj cy uko czone szkolenie
niezb dne do wykonywania zada słu by bhp mo e sam wykonywa zadania tej słu by,
je eli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalno ci, dla której
ustalono nie wy sz ni trzecia kategori ryzyka w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - mo e powierzy
wykonywanie zada słu by bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik słu by
bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie
zada słu by bhp, o którym mowa w § 1, a tak e specjalista spoza zakładu pracy
powinni spełnia wymagania kwalifikacyjne niezb dne do wykonywania zada słu by
bhp oraz uko czy szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla
pracowników tej słu by.
§ 3. Pracownik słu by bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu
powierzono wykonywanie zada tej słu by, nie mog ponosi jakichkolwiek
niekorzystnych dla nich nast pstw z powodu wykonywania zada i uprawnie słu by
bhp.
§ 4. Wła ciwy inspektor pracy mo e nakaza utworzenie słu by bhp, albo zwi kszenie
liczby pracowników tej słu by, je eli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagro eniami
zawodowymi.
§ 5. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizacj , liczebno
słu by bhp,
2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zada słu by bhp.

i podporz dkowanie

Rozdział XI
Konsultacje w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy oraz komisja bezpiecze stwa i
higieny pracy
Art. 23711a. § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami
wszystkie działania zwi zane z bezpiecze stwem i higien pracy, w szczególno ci
dotycz ce:
1) zmian w organizacji pracy i wyposa eniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych
procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, je eli mog one
stwarza zagro enie dla zdrowia lub ycia pracowników,
2) oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu okre lonych prac oraz
informowania pracowników o tym ryzyku,
3) tworzenia słu by bhp lub powierzania wykonywania zada tej słu by innym osobom
oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
4) przydzielania pracownikom rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia
roboczego,
5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy.
§ 2. Pracownicy lub ich przedstawiciele mog przedstawia pracodawcy wnioski w
sprawie eliminacji lub ograniczenia zagro e zawodowych.
§ 3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a
zwłaszcza zapewnia, aby odbywały si w godzinach pracy. Za czas nie przepracowany w
zwi zku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowuj
prawo do wynagrodzenia.
§ 4. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotycz cy spraw
zagro enia zdrowia i ycia pracowników inspektorzy pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy
przeprowadzaj kontrole oraz stosuj rodki prawne przewidziane w przepisach o
Pa stwowej Inspekcji Pracy.
§ 5. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpiecze stwa i higieny pracy konsultacje, o których mowa w § 1, mog by prowadzone w ramach tej komisji,
natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4, przysługuj pracownikom lub ich
przedstawicielom wchodz cym w skład komisji.
§ 6. Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mog ponosi jakichkolwiek niekorzystnych
dla nich konsekwencji z tytułu działalno ci, o której mowa w § 1, 2 i 4. Dotyczy to
równie pracowników lub ich przedstawicieli, o których mowa w § 5.
Art. 23712. § 1. Pracodawca zatrudniaj cy wi cej ni 250 pracowników powołuje komisj
bezpiecze stwa i higieny pracy, zwan dalej "komisj bhp", jako swój organ doradczy i
opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodz w równej liczbie przedstawiciele
pracodawcy, w tym pracownicy słu by bhp i lekarz sprawuj cy profilaktyczn opiek

zdrowotn nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny
inspektor pracy.
§ 2. Przewodnicz cym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upowa niona,
a wiceprzewodnicz cym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.
Art. 23713. § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przegl du warunków pracy,
okresowej oceny stanu bezpiecze stwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych
przez pracodawc rodków zapobiegaj cych wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym, formułowanie wniosków dotycz cych poprawy warunków pracy oraz
współdziałanie z pracodawc w realizacji jego obowi zków w zakresie bezpiecze stwa i
higieny pracy.
§ 2. Posiedzenia komisji bhp odbywaj si w godzinach pracy, nie rzadziej ni raz na
kwartał. Za czas nie przepracowany w zwi zku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 3. Komisja bhp w zwi zku z wykonywaniem zada wymienionych w § 1 korzysta z
ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z
pracodawc i na jego koszt.
Art. 23713a. Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a i art. 23712, s
wybierani przez zakładowe organizacje zwi zkowe, a je eli u pracodawcy takie
organizacje nie działaj - przez pracowników, w trybie przyj tym w zakładzie pracy.
Rozdział XII
Obowi zki organów sprawuj cych nadzór nad przedsi biorstwami lub innymi
jednostkami organizacyjnymi pa stwowymi albo samorz dowymi
Art. 23714. Organy sprawuj ce nadzór nad przedsi biorstwami lub innymi jednostkami
organizacyjnymi pa stwowymi albo samorz dowymi s obowi zane podejmowa działania
na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególno ci:
1) udziela przedsi biorstwom i jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu
zada z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy,
2) dokonywa , co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpiecze stwa i higieny pracy w
przedsi biorstwach i jednostkach organizacyjnych oraz okre la kierunki poprawy tego stanu,
3) w miar potrzeb i mo liwo ci - inicjowa i prowadzi badania naukowe dotycz ce
bezpiecze stwa i higieny pracy.
Rozdział XIII
Przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce wykonywania prac w ró nych
gał ziach pracy

Art. 23715. § 1. Minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem zdrowia i
opieki społecznej okre li, w drodze rozporz dzenia, ogólnie obowi zuj ce przepisy
bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce prac wykonywanych w ró nych gał ziach pracy.
§ 2. Ministrowie wła ciwi dla okre lonych gał zi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z
ministrem pracy i polityki socjalnej oraz ministrem zdrowia i opieki społecznej okre l , w
drodze rozporz dzenia, przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce tych gał zi lub
prac.
DZIAŁ JEDENASTY
UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 238. § 1. Ilekro w przepisach działu jest mowa o:
1) ponadzakładowej organizacji zwi zkowej - nale y przez to rozumie organizacj
zwi zkow b d c ogólnokrajowym zwi zkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacj )
zwi zków zawodowych lub ogólnokrajow organizacj mi dzyzwi zkow (konfederacj ),
2) organizacji zwi zkowej reprezentuj cej pracowników - nale y przez to rozumie
organizacj zwi zkow zrzeszaj c pracowników, dla których układ jest zawierany. Dotyczy
to równie zrzeszenia (federacji) zwi zków zawodowych, w skład którego wchodz te
organizacje zwi zkowe, a tak e ogólnokrajowej organizacji mi dzyzwi zkowej (konfederacji)
zrzeszaj cej takie organizacje zwi zkowe lub zrzeszenia (federacje) zwi zków zawodowych.
§ 2. Przepisy rozdziału odnosz ce si do:
1) układu - stosuje si odpowiednio do układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
2) pracodawców - stosuje si odpowiednio do pracodawcy.
Art. 239. § 1. Układ zawiera si dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez
pracodawców obj tych jego postanowieniami, chyba e strony w układzie postanowi
inaczej.
§ 2. Układem mog by obj te osoby wiadcz ce prac na innej podstawie ni stosunek
pracy; układem mog by równie obj ci emeryci i renci ci.
§ 3. Układu nie zawiera si dla:
1) członków korpusu słu by cywilnej,
2) pracowników urz dów pa stwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,
3) pracowników samorz dowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i
powołania w:

a) urz dach marszałkowskich,
b) starostwach powiatowych,
c) urz dach gminy,
d) biurach (ich odpowiednikach) zwi zków jednostek samorz du terytorialnego,
e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorz du
terytorialnego,
4) s dziów i prokuratorów.
Art. 240. § 1. Układ okre la:
1) warunki, jakim powinna odpowiada tre

stosunku pracy, z zastrze eniem § 3,

2) wzajemne zobowi zania stron układu, w tym dotycz ce stosowania układu i przestrzegania
jego postanowie .
§ 2. Układ mo e okre la inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nie uregulowane w
przepisach prawa pracy w sposób bezwzgl dnie obowi zuj cy.
§ 3. Układ nie mo e narusza praw osób trzecich.
§ 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach bud etowych, zakładach
bud etowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek bud etowych mo e nast pi
wył cznie w ramach rodków finansowych b d cych w ich dyspozycji, w tym wynagrodze
okre lonych na podstawie odr bnych przepisów.
§ 5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w
jednostkach bud etowych, zakładach bud etowych oraz gospodarstwach pomocniczych
jednostek bud etowych powinien zawiera o wiadczenie organu, który utworzył dany
podmiot lub przej ł funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4.
Art. 241. skre lony.
Art. 2411. Strony, okre laj c wzajemne zobowi zania przy stosowaniu układu, mog w
szczególno ci ustali :
1) sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego tre ci,
2) tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu,
3) tryb wyja niania tre ci postanowie układu oraz rozstrzygania sporów mi dzy stronami w
tym zakresie.
4) skre lony.
Art. 2412. § 1. Zawarcie układu nast puje w drodze rokowa .

§ 2. Podmiot wyst puj cy z inicjatyw zawarcia układu jest obowi zany powiadomi o tym
ka d organizacj zwi zkow reprezentuj c pracowników, dla których ma by zawarty
układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowa przez wszystkie organizacje zwi zkowe.
§ 3. Strona uprawniona do zawarcia układu nie mo e odmówi
podj cia rokowa :

daniu drugiej strony

1) w celu zawarcia układu dla pracowników nie obj tych układem,
2) w celu zmiany układu uzasadnionej istotn zmian sytuacji ekonomicznej b d finansowej
pracodawców lub pogorszeniem si sytuacji materialnej pracowników,
3) je eli danie zostało zgłoszone nie wcze niej ni 60 dni przed upływem okresu, na jaki
układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.
Art. 2413. § 1. Ka da ze stron jest obowi zana prowadzi rokowania w dobrej wierze i z
poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególno ci:
1) uwzgl dnianie postulatów organizacji zwi zkowej uzasadnionych sytuacj ekonomiczn
pracodawców,
2) powstrzymywanie si od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty
przekracza mo liwo ci finansowe pracodawców,
3) poszanowanie interesów pracowników nie obj tych układem.
§ 2. Strony układu mog okre li tryb rozstrzygania kwestii spornych zwi zanych z
przedmiotem rokowa lub innych spornych zagadnie , które mog wyłoni si w trakcie tych
rokowa . W takim przypadku nie maj zastosowania przepisy o rozwi zywaniu sporów
zbiorowych, chyba e strony postanowi o ich stosowaniu w okre lonym zakresie.
Art. 2414. § 1. Pracodawca jest obowi zany udzieli przedstawicielom zwi zków
zawodowych prowadz cym rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie
obj tym rokowaniami i niezb dnym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowa . Obowi zek
ten dotyczy w szczególno ci informacji obj tych sprawozdawczo ci Głównego Urz du
Statystycznego.
§ 2. Przedstawiciele zwi zków zawodowych s obowi zani do nieujawniania uzyskanych od
pracodawcy informacji, stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 3. Na danie ka dej ze stron mo e by powołany ekspert, którego zadaniem jest
przedstawienie opinii w sprawach zwi zanych z przedmiotem rokowa . Koszty ekspertyzy
pokrywa strona, która dała powołania eksperta, chyba e strony postanowi inaczej.
§ 4. Przepisy § 1-3 nie naruszaj przepisów o ochronie tajemnicy pa stwowej i słu bowej.
Art. 2415. § 1. Układ zawiera si w formie pisemnej na czas nie okre lony lub na czas
okre lony.

§ 2. W układzie ustala si zakres jego obowi zywania oraz wskazuje siedziby stron układu.
§ 3. Przed upływem terminu obowi zywania układu zawartego na czas okre lony strony mog
przedłu y jego obowi zywanie na czas okre lony lub uzna układ za zawarty na czas nie
okre lony.
Art. 2416. § 1. Tre

postanowie układu wyja niaj wspólnie jego strony.

§ 2. Wyja nienia tre ci postanowie układu, dokonane wspólnie przez strony układu, wi
tak e strony, które zawarły porozumienie o stosowaniu tego układu. Wyja nienia udost pnia
si stronom porozumienia.
Art. 2417. § 1. Układ rozwi zuje si :
1) na podstawie zgodnego o wiadczenia stron,
2) z upływem okresu, na który został zawarty,
3) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedn ze stron.
§ 2. O wiadczenie stron o rozwi zaniu układu oraz wypowiedzenie układu nast puje w
formie pisemnej.
§ 3. Okres wypowiedzenia układu wynosi trzy miesi ce kalendarzowe, chyba e strony w
układzie postanowi inaczej.
UWAGA! Art. 2417 § 4 Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 listopada 2002 r. (K. 37/01)
uznał za niezgodny z art. 59 ust. 2 konstytucji oraz z art. 4 konwencji nr 98 Mi dzynarodowej
Organizacji Pracy z 1 lipca 1949 r. dotycz cej stosowania zasad prawa organizowania si i
rokowa zbiorowych (Dz. U. z 1958 r. nr 29, poz. 126) i z art. 6 ust. 2 Europejskiej Karety
Społecznej z 18 pa dziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 8, poz. 67), a tak e z art. 20
konstytucji. Wyrok jest opublikowany w Dz. U. nr 196 (poz. 1660) z 26 listopada 2002 r., co
oznacza, e w tym dniu zakwestionowany przepis przestał istnie . Miał on nast puj c tre :
§ 4. W razie rozwi zania układu do czasu wej cia w ycie nowego układu stosuje si
postanowienia układu dotychczasowego, chyba e strony w układzie ustaliły lub w drodze
porozumienia ustal inny termin stosowania postanowie rozwi zanego układu. Przepis art.
2418 § 2 stosuje si .
§ 5. skre lony.
Art. 2418. § 1. W okresie jednego roku od dnia przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na
nowego pracodawc do pracowników stosuje si postanowienia układu, którym byli obj ci
przed przej ciem zakładu pracy lub jego cz ci na nowego pracodawc , chyba e odr bne
przepisy stanowi inaczej. Postanowienia tego układu stosuje si w brzmieniu obowi zuj cym
w dniu przej cia zakładu pracy lub jego cz ci na nowego pracodawc . Pracodawca mo e
stosowa do tych pracowników korzystniejsze warunki ni wynikaj ce z dotychczasowego
układu.

§ 2. Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikaj ce z tego układu
warunki umów o prac lub innych aktów stanowi cych podstaw nawi zania stosunku pracy
stosuje si do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Przepis art. 24113 § 2 zdanie
drugie stosuje si .
§ 3. Je eli w przypadkach, o których mowa w § 1, nowy pracodawca przejmuje równie inne
osoby obj te układem obowi zuj cym u dotychczasowego pracodawcy, stosuje
postanowienia układu dotycz ce tych osób przez okres jednego roku od dnia przej cia.
§ 4. Je eli pracownicy przed ich przej ciem byli obj ci układem ponadzakładowym,
obowi zuj cym u nowego pracodawcy, przepisy § 1-3 stosuje si do układu zakładowego.
Art. 2419. § 1. Zmiany do układu wprowadza si w drodze protokołów dodatkowych. Do
protokołów dodatkowych stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce układu.
§ 2. Je eli układ został zawarty przez wi cej ni jedn organizacj zwi zkow , przez okres
jego obowi zywania wszelkie czynno ci dotycz ce tego układu podejmuj organizacje
zwi zkowe, które go zawarły, z zastrze eniem § 3 i 4.
§ 3. Strony układu mog wyrazi zgod , aby w prawa i obowi zki strony wst piła organizacja
zwi zkowa, która nie zawarła układu.
§ 4. Organizacja zwi zkowa, która po zawarciu układu stała si reprezentatywna na podstawie
art. 24117 lub art. 24125a § 1, mo e wst pi w prawa i obowi zki strony układu, składaj c w
tym celu o wiadczenie stronom tego układu. Do zakładowej organizacji zwi zkowej art.
24125a § 3-5 stosuje si odpowiednio.
§ 5. Informacja o wst pieniu organizacji zwi zkowej w prawa i obowi zki strony układu
podlega zgłoszeniu do rejestru układów.
Art. 24110. § 1. Strony uprawnione do zawarcia układu mog zawrze porozumienie o
stosowaniu w cało ci lub w cz ci układu, którego nie s stronami. Do porozumienia stosuje
si odpowiednio przepisy dotycz ce układu.
§ 2. Organ rejestruj cy porozumienie, o którym mowa w § 1, powiadamia strony układu o
rejestracji tego porozumienia.
§ 3. Zmiana postanowie układu przez strony, które zawarły ten układ, nie powoduje zmian w
tre ci porozumienia, o którym mowa w § 1.
Art. 24111. § 1. Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla:
1) układów ponadzakładowych przez ministra wła ciwego do spraw pracy,
2) układów zakładowych przez wła ciwego okr gowego inspektora pracy.
§ 2. Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ci gu:
1) trzech miesi cy - w odniesieniu do układu ponadzakładowego,

2) jednego miesi ca - w odniesieniu do układu zakładowego
- od dnia zło enia wniosku w tej sprawie przez jedn ze stron układu.
§ 3. Je eli postanowienia układu s niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego
rejestracji mo e:
1) za zgod stron układu wpisa układ do rejestru bez tych postanowie ,
2) wezwa strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 dni.
§ 4. Je eli strony układu nie wyra zgody na wpisanie układu do rejestru bez postanowie
niezgodnych z prawem lub nie dokonaj w terminie odpowiednich zmian w układzie, organ
uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji.
§ 5. W ci gu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje odwołanie:
1) stronom układu ponadzakładowego - do S du Okr gowego - S du Pracy i Ubezpiecze
Społecznych w Warszawie,
2) stronom układu zakładowego - do wła ciwego dla siedziby pracodawcy s du rejonowego s du pracy.
S d rozpoznaje spraw w trybie przepisów kodeksu post powania cywilnego o post powaniu
nieprocesowym.
§ 51. Osoba maj ca interes prawny mo e, w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania układu,
wyst pi do organu, który układ zarejestrował, z zastrze eniem, e został on zawarty z
naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. Zastrze enie powinno by
zło one na pi mie i zawiera uzasadnienie.
§ 52. Organ rejestruj cy w ci gu 14 dni po otrzymaniu zastrze enia, o którym mowa w § 51,
wzywa strony układu do przedstawienia dokumentów i zło enia wyja nie niezb dnych do
rozpatrzenia zastrze enia.
§ 53. W razie stwierdzenia, e układ został zawarty z naruszeniem przepisów o
zawieraniu układów zbiorowych pracy, organ rejestruj cy wzywa strony układu do
usuni cia tych nieprawidłowo ci, chyba e ich usuni cie nie jest mo liwe.
§ 54. W razie gdy:
1) strony układu nie przedstawi w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 30 dni,
dokumentów i wyja nie , o których mowa w § 52, lub
2) strony układu w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 30 dni, nie usun
nieprawidłowo ci, o której mowa w § 53, lub usuni cie tej nieprawidłowo ci nie jest mo liwe,
organ rejestruj cy wykre la układ z rejestru układów. Przepis § 5 stosuje si odpowiednio.

§ 55. Warunki umów o prac lub innych aktów stanowi cych podstaw nawi zania stosunku
pracy, wynikaj ce z układu wykre lonego z rejestru układów, obowi zuj do upływu okresu
wypowiedzenia tych warunków. Przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie stosuje si .
§ 6. Minister wła ciwy do spraw pracy w celu zapewnienia jednolitych zasad rejestracji
układów zbiorowych pracy i prowadzenia rejestru tych układów okre li, w drodze
rozporz dzenia, tryb post powania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, w
szczególno ci warunki składania wniosków o wpis do rejestru układów i o rejestracj układu,
zakres informacji obj tych tymi wnioskami oraz dokumenty doł czane do wniosków, skutki
niezachowania wymogów dotycz cych formy i tre ci wniosków, jak równie tryb wykre lenia
układu z rejestru, a tak e sposób prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzory
klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.
Art. 24112. § 1. Układ wchodzi w ycie w terminie w nim okre lonym, nie wcze niej jednak
ni z dniem zarejestrowania.
§ 2. Pracodawca jest obowi zany:
1) zawiadomi pracowników o wej ciu układu w ycie, o zmianach dotycz cych układu oraz
o wypowiedzeniu i rozwi zaniu układu,
2) dostarczy zakładowej organizacji zwi zkowej niezb dn liczb egzemplarzy układu,
3) na

danie pracownika udost pni do wgl du tekst układu i wyja ni jego tre .

Art. 24113. § 1. Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wej cia w ycie,
zast puj z mocy prawa wynikaj ce z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki
umowy o prac lub innego aktu stanowi cego podstaw nawi zania stosunku pracy.
§ 2. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza si w drodze
wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o prac lub innego aktu
stanowi cego podstaw nawi zania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu dotychczasowych
warunków umowy o prac lub innego aktu stanowi cego podstaw nawi zania stosunku
pracy nie maj zastosowania przepisy ograniczaj ce dopuszczalno wypowiadania
warunków takiej umowy lub aktu.
Rozdział II
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24114. § 1. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem
ponadzakładowym", zawieraj :
1) ze strony pracowników wła ciwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji
zwi zkowej,
2) ze strony pracodawców wła ciwy statutowo organ organizacji pracodawców - w imieniu
zrzeszonych w tej organizacji pracodawców.
§ 2. skre lony.

§ 3. skre lony.
Art. 24114a. § 1. W razie gdy ponadzakładowa organizacja zwi zkowa reprezentuj ca
pracowników, dla których ma by zawarty układ ponadzakładowy, wchodzi w skład
zrzeszenia (federacji) zwi zków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji
mi dzyzwi zkowej (konfederacji), do zawarcia układu jest upowa niona, z zastrze eniem § 2,
wył cznie ta ponadzakładowa organizacja zwi zkowa.
§ 2. Ogólnokrajowa organizacja mi dzyzwi zkowa (konfederacja) uczestniczy w
rokowaniach i zawiera układ ponadzakładowy w miejsce wchodz cych w jej skład
ponadzakładowych organizacji zwi zkowych, reprezentuj cych pracowników, dla których
układ ten ma by zawarty i które uzyskały reprezentatywno na podstawie art. 24117 § 3,
jedynie w razie skierowania do niej umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie przez
co najmniej jedn z pozostałych ponadzakładowych organizacji zwi zkowych prowadz cych
rokowania w sprawie zawarcia tego układu. Organizacja, do której skierowano wniosek, nie
mo e odmówi przyst pienia do rokowa ; odmowa skutkuje pozbawieniem
reprezentatywno ci dla potrzeb okre lonego układu ponadzakładowego wszystkich
organizacji, w miejsce których powinna wst pi organizacja, do której skierowany został
wniosek.
§ 3. W razie gdy organizacja pracodawców zrzeszaj ca pracodawców, którzy maj by obj ci
układem ponadzakładowym, wchodzi w skład federacji lub konfederacji, prawo do zawarcia
układu przysługuje organizacji, w której pracodawcy s bezpo rednio zrzeszeni.
Art. 24115. Prawo wyst pienia z inicjatyw zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje:
1) organizacji pracodawców uprawnionej do zawarcia układu ze strony pracodawców,
2) ka dej ponadzakładowej organizacji zwi zkowej reprezentuj cej pracowników, dla których
ma by zawarty układ.
Art. 24116. § 1. Je eli pracowników, dla których ma by zawarty układ ponadzakładowy,
reprezentuje wi cej ni jedna organizacja zwi zkowa, rokowania w celu zawarcia układu
prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działaj ce wspólnie poszczególne organizacje
zwi zkowe.
§ 2. Je eli w terminie wyznaczonym przez podmiot wyst puj cy z inicjatyw zawarcia układu
ponadzakładowego, nie krótszym ni 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu,
nie wszystkie organizacje zwi zkowe przyst pi do rokowa w trybie okre lonym w § 1, do
prowadzenia rokowa s uprawnione organizacje zwi zkowe, które przyst piły do rokowa .
Rokowania te s prowadzone w trybie okre lonym w § 1.
§ 3. Warunkiem prowadzenia rokowa , o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co
najmniej jednej reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji zwi zkowej w rozumieniu art.
24117.
§ 4. Je eli przed zawarciem układu zostanie utworzona ponadzakładowa organizacja
zwi zkowa, ma ona prawo przyst pi do rokowa .

§ 5. Układ ponadzakładowy zawieraj wszystkie organizacje zwi zkowe, które prowadziły
rokowania nad tym układem, b d co najmniej wszystkie reprezentatywne organizacje
zwi zkowe, w rozumieniu art. 24117, uczestnicz ce w rokowaniach.
Art. 24117. § 1. Reprezentatywn organizacj zwi zkow jest ponadzakładowa organizacja
zwi zkowa zrzeszaj ca:
1) co najmniej pi set tysi cy pracowników lub
2) co najmniej 10 proc. ogółu pracowników obj tych zakresem działania statutu, nie mniej
jednak ni dziesi tysi cy pracowników, lub
3) najwi ksz liczb pracowników, dla których ma by zawarty okre lony układ
ponadzakładowy.
§ 2. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywno ci ponadzakładowa organizacja zwi zkowa
wyst puje do S du Okr gowego w Warszawie, który wydaje w tej sprawie orzeczenie w
ci gu 30 dni od dnia zło enia wniosku, w trybie przepisów kodeksu post powania cywilnego
o post powaniu nieprocesowym.
§ 3. W przypadku stwierdzenia reprezentatywno ci ogólnokrajowej organizacji
mi dzyzwi zkowej (konfederacji) z mocy prawa staj si reprezentatywne wchodz ce w jej
skład ogólnokrajowe zwi zki zawodowe i zrzeszenia (federacje) zwi zków zawodowych.
Art. 24118. § 1. Na wspólny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakładowych
organizacji zwi zkowych, które zawarły układ ponadzakładowy, minister wła ciwy do spraw
pracy mo e - gdy wymaga tego wa ny interes społeczny - rozszerzy , w drodze
rozporz dzenia, stosowanie tego układu w cało ci lub w cz ci na pracowników
zatrudnionych u pracodawcy nie obj tego adnym układem ponadzakładowym,
prowadz cego działalno gospodarcz tak sam lub zbli on do działalno ci pracodawców
obj tych tym układem, ustalonej na podstawie odr bnych przepisów dotycz cych klasyfikacji
działalno ci, po zasi gni ciu opinii tego pracodawcy lub wskazanej przez niego organizacji
pracodawców oraz zakładowej organizacji zwi zkowej - o ile taka działa u pracodawcy - a
tak e opinii Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy powołanej na podstawie
odr bnych przepisów.
§ 2. Wniosek o rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego powinien wskazywa
nazw pracodawcy i jego siedzib , a tak e uzasadnienie potrzeby rozszerzenia stosowania
układu ponadzakładowego oraz zawiera informacje i dokumenty niezb dne do stwierdzenia
wymogów, o których mowa w § 1.
§ 3. Projekt rozporz dzenia, o którym mowa w § 1, nie wymaga skierowania do
zaopiniowania przez organizacje zwi zkowe i organizacje pracodawców.
§ 4. Rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego obowi zuje nie dłu ej ni do czasu
obj cia pracodawcy innym układem ponadzakładowym.
§ 5. Do wniosku o uchylenie rozszerzenia stosowania układu stosuje si odpowiednio
przepisy § 1-3 oraz art. 2418 § 2.

Art. 24119. § 1. W razie poł czenia lub podziału organizacji zwi zkowej lub organizacji
pracodawców, która zawarła układ ponadzakładowy, jej prawa i obowi zki przechodz na
organizacj powstał w wyniku poł czenia lub podziału.
§ 2. W razie rozwi zania organizacji pracodawców lub wszystkich organizacji zwi zkowych,
b d cych stron układu ponadzakładowego, pracodawca mo e odst pi od stosowania układu
ponadzakładowego w cało ci lub w cz ci po upływie okresu co najmniej równego okresowi
wypowiedzenia układu, składaj c stosowne o wiadczenie na pi mie pozostałej stronie tego
układu. Przepis art. 2418 § 2 stosuje si odpowiednio.
§ 3. skre lony.
§ 4. Informacje dotycz ce spraw, o których mowa w § 1 i 2, podlegaj zgłoszeniu do rejestru
układów.
Art. 24120. skre lony.
Art. 24121. skre lony.
Rozdział III
Zakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24122. skre lony.
Art. 24123. Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem zakładowym", zawiera
pracodawca i zakładowa organizacja zwi zkowa.
Art. 24124. Prawo wyst pienia z inicjatyw zawarcia układu zakładowego przysługuje:
1) pracodawcy,
2) ka dej zakładowej organizacji zwi zkowej.
Art. 24125. § 1. Je eli pracowników, dla których ma by zawarty układ zakładowy,
reprezentuje wi cej ni jedna organizacja zwi zkowa, rokowania w celu zawarcia układu
prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działaj ce wspólnie poszczególne organizacje
zwi zkowe.
§ 2. Je eli w terminie wyznaczonym przez podmiot wyst puj cy z inicjatyw zawarcia układu
zakładowego, nie krótszym ni 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie
wszystkie organizacje zwi zkowe przyst pi do rokowa w trybie okre lonym w § 1, do
prowadzenia rokowa s uprawnione organizacje zwi zkowe, które przyst piły do rokowa .
Rokowania te s prowadzone w trybie okre lonym w § 1.
§ 3. Warunkiem prowadzenia rokowa , o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co
najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji zwi zkowej w rozumieniu
przepisów art. 24125a.

§ 4. Je eli przed zawarciem układu zostanie utworzona zakładowa organizacja zwi zkowa,
ma ona prawo przyst pi do rokowa .
§ 5. Układ zakładowy zawieraj wszystkie organizacje zwi zkowe, które prowadziły
rokowania nad tym układem, b d przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje
zwi zkowe, w rozumieniu art. 24125a, uczestnicz ce w rokowaniach.
Art. 24125a. § 1. Reprezentatywn zakładow organizacj zwi zkow jest organizacja
zwi zkowa:
1) b d ca jednostk organizacyjn albo organizacj członkowsk ponadzakładowej
organizacji zwi zkowej uznanej za reprezentatywn na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1, pod
warunkiem e zrzesza ona co najmniej 7 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub
2) zrzeszaj ca co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
§ 2. Je eli adna z zakładowych organizacji zwi zkowych nie spełnia wymogów, o których
mowa w § 1, reprezentatywn zakładow organizacj zwi zkow jest organizacja zrzeszaj ca
najwi ksz liczb pracowników.
§ 3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji zwi zkowej, o
której mowa w § 1 i 2, uwzgl dnia si wył cznie pracowników nale cych do tej organizacji
przez okres co najmniej 6 miesi cy przed przyst pieniem do rokowa w sprawie zawarcia
układu zakładowego. W razie gdy pracownik nale y do kilku zakładowych organizacji
zwi zkowych, uwzgl dniony mo e by tylko jako członek jednej wskazanej przez niego
organizacji zwi zkowej.
§ 4. Zakładowa organizacja zwi zkowa mo e przed zawarciem układu zakładowego zgłosi
uczestnikom prowadz cym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrze enie
co do spełniania przez inn zakładow organizacj zwi zkow kryteriów reprezentatywno ci,
o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrze enia przysługuje równie pracodawcy.
§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja zwi zkowa, wobec której
zostało zgłoszone zastrze enie, wyst puje do s du rejonowego - s du pracy wła ciwego dla
siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywno ci. S d wydaje w tej
sprawie orzeczenie w ci gu 30 dni od dnia zło enia wniosku, w trybie przepisów kodeksu
post powania cywilnego o post powaniu nieprocesowym.
Art. 24126. § 1. Postanowienia układu zakładowego nie mog by mniej korzystne dla
pracowników ni postanowienia obejmuj cego ich układu ponadzakładowego.
§ 2. Układ zakładowy nie mo e okre la warunków wynagradzania pracowników
zarz dzaj cych w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2,
oraz osób zarz dzaj cych zakładem pracy na innej podstawie ni stosunek pracy.
Art. 24127. § 1. Ze wzgl du na sytuacj finansow pracodawcy strony układu zakładowego
mog zawrze porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w cało ci lub w
cz ci, tego układu oraz układu ponadzakładowego b d jednego z nich, na okres nie dłu szy
ni 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowi zuje jedynie układ ponadzakładowy,

porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowie mog
zawrze strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio
układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informacj o zawieszeniu
stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazuj stronom tego układu.
§ 3. W zakresie i przez czas okre lony w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje si
z mocy prawa wynikaj cych z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego
warunków umów o prac i innych aktów stanowi cych podstaw nawi zania stosunku pracy.
Art. 24128. § 1. Układ zakładowy mo e obejmowa wi cej ni jednego pracodawc , je eli
pracodawcy ci wchodz w skład tej samej osoby prawnej.
§ 2. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadz :
1) wła ciwy organ osoby prawnej, o której mowa w § 1, oraz
2) wszystkie zakładowe organizacje zwi zkowe działaj ce u pracodawców, z zastrze eniem §
3.
§ 3. Je eli zakładowe organizacje zwi zkowe nale do tego samego zwi zku, federacji lub
konfederacji, do prowadzenia rokowa w ich imieniu jest uprawniony organ wskazany przez
ten zwi zek, federacj lub konfederacj .
§ 4. Je eli w terminie wyznaczonym przez podmiot wyst puj cy z inicjatyw zawarcia układu
zakładowego, nie krótszym ni 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie
wszystkie organizacje zwi zkowe przyst pi do rokowa , do prowadzenia rokowa s
uprawnione organizacje zwi zkowe, które do nich przyst piły, pod warunkiem uczestniczenia
w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa w § 3, wskazanych przez
ponadzakładowe organizacje zwi zkowe reprezentuj ce pracowników zatrudnionych u
pracodawców wchodz cych w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117
§ 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.
§ 5. Układ zakładowy zawieraj wszystkie organizacje zwi zkowe, które prowadziły
rokowania nad tym układem, b d co najmniej wszystkie organy, o których mowa w § 3,
wskazane przez ponadzakładowe organizacje zwi zkowe reprezentuj ce pracowników
zatrudnionych u pracodawców wchodz cych w skład osoby prawnej, reprezentatywne w
rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.
§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje si odpowiednio do jednostki nie posiadaj cej osobowo ci
prawnej, w skład której wchodzi wi cej ni jeden pracodawca.
Art. 24129. § 1. skre lony.
§ 2. W razie poł czenia zakładowych organizacji zwi zkowych, z których cho by jedna
zawarła układ zakładowy, jej prawa i obowi zki przechodz na organizacj powstał w
wyniku poł czenia.

§ 3. W razie rozwi zania wszystkich organizacji zwi zkowych, które zawarły układ
zakładowy, pracodawca mo e odst pi od stosowania tego układu w cało ci lub w cz ci po
upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu. Przepis art. 2418 § 2
stosuje si odpowiednio.
§ 4. skre lony.
§ 5. skre lony.
Art. 24130. Przepisy rozdziału stosuje si odpowiednio do mi dzyzakładowej organizacji
zwi zkowej działaj cej u pracodawcy.
DZIAŁ DWUNASTY
ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 242. § 1. Pracownik mo e dochodzi swych roszcze ze stosunku pracy na drodze
s dowej.
§ 2. Przed skierowaniem sprawy na drog s dow pracownik mo e
post powania pojednawczego przed komisj pojednawcz .

da wszcz cia

Art. 243. Pracodawca i pracownik powinni d y do polubownego załatwienia sporu ze
stosunku pracy.
Rozdział II
Post powanie pojednawcze
Art. 244. § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze
stosunku pracy mog by powoływane komisje pojednawcze.
§ 2. skre lony.
§ 3. Komisj pojednawcz powołuj wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja
zwi zkowa, a je eli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja zwi zkowa pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
§ 4. skre lony.
Art. 245. W trybie przewidzianym w art. 244 § 3 ustala si :
1) zasady i tryb powoływania komisji,
2) czas trwania kadencji,

3) liczb członków komisji.
Art. 246. Członkiem komisji pojednawczej nie mo e by :
1) osoba zarz dzaj ca, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy,
2) główny ksi gowy,
3) radca prawny,
4) osoba prowadz ca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.
Art. 247. Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodnicz cego komisji oraz jego
zast pców i ustala regulamin post powania pojednawczego.
Art. 248. § 1. Komisja pojednawcza wszczyna post powanie na wniosek pracownika
zgłoszony na pi mie lub ustnie do protokołu. Na wniosku stwierdza si dat jego wpływu.
§ 2. Zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów,
o których mowa w art. 264.
Art. 249. Komisja pojednawcza przeprowadza post powanie pojednawcze w zespołach
składaj cych si co najmniej z 3 członków tej komisji.
Art. 250. skre lony.
Art. 251. § 1. Komisja pojednawcza powinna d y , aby załatwienie sprawy w drodze ugody
nast piło w terminie 14 dni od dnia zło enia wniosku. Termin zako czenia post powania
przed komisj pojednawcz stwierdza si w protokole posiedzenia zespołu.
§ 2. W sprawach dotycz cych rozwi zania, wyga ni cia lub nawi zania stosunku pracy, o
których mowa w art. 264, wniosek do komisji pojednawczej wnosi si przed upływem
terminów okre lonych w tym przepisie.
§ 3. W sprawach, o których mowa w § 2, post powanie pojednawcze ko czy si z mocy
prawa z upływem 14 dni od dnia zło enia wniosku przez pracownika, a w innych sprawach z upływem 30 dni od dnia zło enia wniosku.
Art. 252. Ugod zawart przed komisj pojednawcz wpisuje si do protokołu posiedzenia
zespołu. Protokół podpisuj strony i członkowie zespołu.
Art. 253. Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub
zasadami współ ycia społecznego.
Art. 254. Je eli post powanie przed komisj pojednawcz nie doprowadziło do zawarcia
ugody, komisja na danie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zako czenia
post powania pojednawczego, przekazuje niezwłocznie spraw s dowi pracy. Wniosek
pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez komisj pojednawcz zast puje pozew.
Pracownik zamiast zgłoszenia tego dania mo e wnie pozew do s du pracy na zasadach
ogólnych.

Art. 255. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracodawc podlega ona wykonaniu w
trybie przepisów kodeksu post powania cywilnego, po nadaniu jej przez s d pracy klauzuli
wykonalno ci.
§ 2. S d pracy odmówi nadania klauzuli wykonalno ci, je eli ze zło onych akt komisji
wynika, e ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współ ycia społecznego. Nie
wyklucza to mo liwo ci dochodzenia ustalenia niezgodno ci ugody z prawem lub zasadami
współ ycia społecznego na zasadach ogólnych.
Art. 256. Pracownik mo e wyst pi do s du pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody
z daniem uznania jej za bezskuteczn , je eli uwa a, e ugoda narusza jego słuszny interes.
Jednak e w sprawach, o których mowa w art. 251 § 2, z daniem takim pracownik mo e
wyst pi tylko przed upływem 14 dni od dnia zawarcia ugody.
Art. 257. Sprawowanie obowi zków członka komisji pojednawczej jest funkcj społeczn .
Jednak e członek komisji pojednawczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie
przepracowany w zwi zku z udziałem w pracach komisji.
Art. 258. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewni komisji pojednawczej warunki lokalowe
oraz rodki techniczne umo liwiaj ce wła ciwe jej funkcjonowanie.
§ 2. Wydatki zwi zane z działalno ci komisji pojednawczej ponosi pracodawca. Wydatki te
obejmuj równie równowarto utraconego wynagrodzenia za czas nie przepracowany przez
pracownika w zwi zku z udziałem w post powaniu pojednawczym.
Art. 259-261. skre lone.
Rozdział III
S dy pracy
Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygaj :
1) s dy pracy - stanowi ce odr bne jednostki organizacyjne s dów rejonowych oraz
2) s dy pracy i ubezpiecze społecznych - stanowi ce odr bne jednostki organizacyjne s dów
wojewódzkich,
zwane s dami pracy.
§ 2. Nie podlegaj wła ciwo ci s dów pracy spory dotycz ce:
1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
2) stosowania norm pracy,
3) pomieszcze w hotelach pracowniczych.
§ 3. Zasady tworzenia s dów pracy, organizacj i tryb post powania przed tymi s dami
reguluj odr bne przepisy.

Art. 263. § 1. Post powanie w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy jest
wolne od opłat s dowych.
§ 2. Wydatki zwi zane z czynno ciami podejmowanymi w toku post powania, o którym
mowa w § 1, ponosi tymczasowo Skarb Pa stwa.
§ 3. S d pracy w orzeczeniu ko cz cym post powanie w instancji rozstrzyga o tych
wydatkach, stosuj c odpowiednio przepisy o kosztach s dowych w sprawach cywilnych, z
tym e obci enie pracownika tymi wydatkami mo e nast pi w wypadkach szczególnie
uzasadnionych.
Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o prac wnosi si do s du pracy w ci gu
7 dni od dnia dor czenia pisma wypowiadaj cego umow o prac .
§ 2. danie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi si do s du pracy w ci gu 14
dni od dnia dor czenia zawiadomienia o rozwi zaniu umowy o prac bez wypowiedzenia lub
od dnia wyga ni cia umowy o prac .
§ 3. danie nawi zania umowy o prac wnosi si do s du pracy w ci gu 14 dni od dnia
dor czenia zawiadomienia o odmowie przyj cia do pracy.
Art. 265. § 1. Je eli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynno ci, o
których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, s d pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie
uchybionego terminu.
§ 2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi si do s du pracy w ci gu 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu. We wniosku nale y uprawdopodobni okoliczno ci
uzasadniaj ce przywrócenie terminu.
Art. 266-280. skre lone.
DZIAŁ TRZYNASTY
ODPOWIEDZIALNO

ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

Art. 281. Kto, b d c pracodawc lub działaj c w jego imieniu:
1) zawiera umow cywilnoprawn w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna by
zawarta umowa o prac ,
2) nie potwierdza na pi mie zawartej z pracownikiem umowy o prac ,
3) wypowiada lub rozwi zuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszaj c
w sposób ra cy przepisy prawa pracy,
4) stosuje wobec pracowników inne kary ni przewidziane w przepisach prawa pracy o
odpowiedzialno ci porz dkowej pracowników,
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników zwi zanych z
rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych pracowników
podlega karze grzywny.
Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowi zkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za prac lub innego wiadczenia
przysługuj cego pracownikowi albo uprawnionemu do tego wiadczenia członkowi rodziny
pracownika, wysoko tego wynagrodzenia lub wiadczenia bezpodstawnie obni a albo
dokonuje bezpodstawnych potr ce ,
2) nie udziela przysługuj cego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie
obni a wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi wiadectwa pracy,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowi zkowi nie wykonuje podlegaj cego
wykonaniu orzeczenia s du pracy lub ugody zawartej przed komisj pojednawcz lub s dem
pracy.
Art. 283. § 1. Kto, b d c odpowiedzialnym za stan bezpiecze stwa i higieny pracy w
zakładzie pracy albo kieruj c pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowi zkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni wła ciwego inspektora pracy i
wła ciwego pa stwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej
działalno ci, jak równie o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalno ci oraz
o zmianie technologii, je eli zmiana technologii mo e powodowa zwi kszenie zagro enia
dla zdrowia pracowników,
2) wbrew obowi zkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego
albo jego cz ci, w których przewiduje si pomieszczenia pracy, była wykonywana na
podstawie projektów uwzgl dniaj cych wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy,
pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,
3) wbrew obowi zkowi wyposa a stanowiska pracy w maszyny i inne urz dzenia techniczne,
które nie spełniaj wymaga dotycz cych oceny zgodno ci,
4) wbrew obowi zkowi dostarcza pracownikowi rodki ochrony indywidualnej, które nie
spełniaj wymaga dotycz cych oceny zgodno ci,
5) wbrew obowi zkowi stosuje:

a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwo ci dla
zdrowia pracowników i bez podj cia odpowiednich rodków profilaktycznych,
b) substancje i preparaty chemiczne nie oznakowane w sposób widoczny i umo liwiaj cy ich
identyfikacj ,
c) niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadaj ce kart
charakterystyki tych substancji, a tak e opakowa zabezpieczaj cych przed ich szkodliwym
działaniem, po arem lub wybuchem,
6) wbrew obowi zkowi nie zawiadamia wła ciwego inspektora pracy, prokuratora lub innego
wła ciwego organu o miertelnym, ci kim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o
ka dym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, maj cym zwi zek z prac , je eli
mo e by uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o
tak chorob , nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia
niezgodne z prawd informacje, dowody lub dokumenty dotycz ce takich wypadków i
chorób,
7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegaj cego wykonaniu nakazu inspektora
pracy,
8) utrudnia działalno organu Pa stwowej Inspekcji Pracy, w szczególno ci uniemo liwia
prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezb dnych do
wykonywania jej zada .
Rozdział II
skre lony, tj. art. 284-2901.
DZIAŁ CZTERNASTY
PRZEDAWNIENIE ROSZCZE
Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegaj przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia,
w którym roszczenie stało si wymagalne.
§ 2. Jednak e roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrz dzonej przez pracownika
wskutek niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zków pracowniczych, ulegaj
przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powzi ł wiadomo o
wyrz dzeniu przez pracownika szkody, nie pó niej jednak ni z upływem 3 lat od jej
wyrz dzenia.
§ 21. Przepis § 2 stosuje si tak e do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 oraz
w art. 1011 § 2.
§ 3. Je eli pracownik umy lnie wyrz dził szkod , do przedawnienia roszczenia o naprawienie
tej szkody stosuje si przepisy kodeksu cywilnego.
§ 4. Terminy przedawnienia nie mog by skracane ani przedłu ane przez czynno

prawn .

§ 5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do
rozstrzygania sporów, jak równie roszczenie stwierdzone ugod zawart w trybie
okre lonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia
uprawomocnienia si orzeczenia lub zawarcia ugody.
Art. 292. Roszczenia przedawnionego nie mo na dochodzi , chyba e ten, przeciwko komu
roszczenie przysługuje, zrzeka si korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed
upływem przedawnienia jest niewa ne.
Art. 293. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna si , a rozpocz ty ulega zawieszeniu na czas
trwania przeszkody, gdy z powodu siły wy szej uprawniony nie mo e dochodzi
przysługuj cych mu roszcze przed wła ciwym organem powołanym do rozstrzygania
sporów.
Art. 294. Przedawnienie wzgl dem osoby, która nie ma pełnej zdolno ci do czynno ci
prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie
mo e sko czy si wcze niej ni z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej
przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Je eli termin
przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy si od dnia ustanowienia przedstawiciela
ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.
Art. 295. § 1. Bieg przedawnienia przerywa si :
1) przez ka d czynno przed wła ciwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub
egzekwowania roszcze przedsi wzi t bezpo rednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
2) przez uznanie roszczenia.
§ 2. Po ka dym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Je eli przerwa biegu
przedawnienia nast piła wskutek jednej z przyczyn przewidzianych w § 1 pkt 1,
przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki post powanie wszcz te w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia nie zostanie zako czone.
DZIAŁ CZTERNASTYA
GRUPOWA ORGANIZACJA PRACY - uchylony
DZIAŁ PI TNASTY
PRZEPISY KO COWE
Art. 296. skre lony.
Art. 297. Minister pracy i polityki socjalnej okre li w drodze rozporz dzenia:
1) sposób ustalania wynagrodzenia:
a) przysługuj cego w okresie niewykonywania pracy,

b) stanowi cego podstaw ustalania wysoko ci kar pieni nych, potr ce , odszkodowa ,
odpraw po miertnych lub innych nale no ci przewidzianych w kodeksie pracy,
2) sposób ustalania wysoko ci dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.
Art. 298. uchylony.
Art. 2981. Minister pracy i polityki socjalnej okre li, w drodze rozporz dzenia, zakres
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy
oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.
Art. 2982. Minister pracy i polityki socjalnej okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób
usprawiedliwiania nieobecno ci w pracy oraz zakres przysługuj cych pracownikom zwolnie
od pracy, a tak e przypadki, w których za czas nieobecno ci lub zwolnienia pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 2983. uchylony.
Art. 299. skre lony.
Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje
si odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, je eli nie s one sprzeczne z zasadami prawa
pracy.
Art. 301. § 1. Szczególne uprawnienia zwi zane ze stosunkiem pracy osób powołanych do
czynnej słu by wojskowej i zwolnionych z tej słu by normuj przepisy o powszechnym
obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy o słu bie wojskowej ołnierzy
zawodowych.
§ 2. Okres czynnej słu by wojskowej wlicza si do okresu zatrudnienia w zakresie i na
zasadach przewidzianych w przepisach, o których mowa w § 1.
Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza si okres słu by w Policji, Urz dzie Ochrony
Pa stwa, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji Wywiadu, Słu bie Wi ziennej,
Stra y Granicznej i Pa stwowej Stra y Po arnej w zakresie i na zasadach przewidzianych
odr bnymi przepisami.
Art. 303. § 1. Rada Ministrów okre li w drodze rozporz dzenia zakres stosowania przepisów
prawa pracy do osób wykonuj cych prac nakładcz , ze zmianami wynikaj cymi z
odmiennych warunków wykonywania tej pracy.
§ 2. Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, zakres stosowania przepisów
prawa pracy do osób stale wykonuj cych prac na innej podstawie ni stosunek pracy lub
umowa o prac nakładcz , ze zmianami wynikaj cymi z odmiennych warunków
wykonywania tej pracy.
Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowi zany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonuj cym prac na innej podstawie
ni stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc .

§ 2. Pracodawca jest obowi zany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki zaj
odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie b d cych jego
pracownikami.
§ 3. Obowi zki okre lone w art. 207 § 2 stosuje si odpowiednio do jednostek organizuj cych
prac wykonywan przez osoby fizyczne na innej podstawie ni stosunek pracy, w ramach
prac społecznie u ytecznych.
§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego maj dost p osoby nie bior ce udziału
w procesie pracy, pracodawca jest obowi zany zastosowa rodki niezb dne do zapewnienia
ochrony ycia i zdrowia tym osobom.
§ 5. Minister obrony narodowej - w stosunku do ołnierzy w czynnej słu bie wojskowej, a
minister sprawiedliwo ci - w stosunku do osób przebywaj cych w zakładach karnych lub w
zakładach poprawczych, w porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej, okre l , w
drodze rozporz dze , zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesi tego w razie
wykonywania okre lonych zada lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu
wyznaczonym przez pracodawc .
Art. 3041. Obowi zki, o których mowa w art. 211, w zakresie okre lonym przez
pracodawc , ci
równie na osobach fizycznych wykonuj cych prac na innej
podstawie ni stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez
pracodawc .
Art. 3042. Do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i współpracuj cych z nimi
członków ich rodzin oraz członków spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) stosuje si
odpowiednio art. 208 § 1, art. 213 § 2, art. 217 § 2, art. 218, art. 220 § 1 i art. 221 § 1-3.
Art. 3043. Do osób fizycznych prowadz cych na własny rachunek działalno
stosuje si odpowiednio art. 208 § 1.

gospodarcz

Art. 3044. Pracodawca jest obowi zany przydziela niezb dn odzie robocz i rodki
ochrony indywidualnej osobom wykonuj cym krótkotrwałe prace albo czynno ci
inspekcyjne, w czasie których ich własna odzie mo e ulec zniszczeniu lub znacznemu
zabrudzeniu, a tak e ze wzgl du na bezpiecze stwo wykonywania tych prac lub czynno ci.
UWAGA! Art. 3045 wejdzie w ycie z dniem uzyskania przez Polsk członkostwa w Unii
Europejskiej.
Art. 3045. § 1. Wykonywanie pracy lub innych zaj zarobkowych przez dziecko do
uko czenia przez nie 16 roku ycia jest dozwolone wył cznie na rzecz podmiotu
prowadz cego działalno kulturaln , artystyczn , sportow lub reklamow i wymaga
uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a tak e
zezwolenia wła ciwego inspektora pracy.
§ 2. Wła ciwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek
podmiotu okre lonego w tym przepisie.
§ 3. Wła ciwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, je eli wykonywanie pracy
lub innych zaj zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:

1) powoduje zagro enie dla ycia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zagra a wypełnianiu obowi zku szkolnego przez dziecko.
§ 4. Podmiot, o którym mowa w § 1, doł cza do wniosku o wydanie zezwolenia:
1) pisemn zgod przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie
przez dziecko pracy lub innych zaj zarobkowych,
2) opini poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycz c braku przeciwwskaza do
wykonywania przez dziecko pracy lub innych zaj zarobkowych,
3) orzeczenie lekarza stwierdzaj ce brak przeciwwskaza do wykonywania przez
dziecko pracy lub innych zaj zarobkowych,
4) je eli dziecko podlega obowi zkowi szkolnemu - opini dyrektora szkoły, do której
dziecko ucz szcza, dotycz c mo liwo ci wypełniania przez dziecko tego obowi zku w
czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zaj zarobkowych.
§ 5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawiera :
1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
2) oznaczenie podmiotu prowadz cego działalno
3) okre lenie rodzaju pracy lub innych zaj
dziecko,

w zakresie przewidzianym w § 1,

zarobkowych, które mo e wykonywa

4) okre lenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zaj
zarobkowych,
5) okre lenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zaj
zarobkowych,
6) inne niezb dne ustalenia, wymagane ze wzgl du na dobro dziecka lub rodzaj,
charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zaj zarobkowych przez
dziecko.
§ 6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka wła ciwy inspektor
pracy cofa wydane zezwolenie.
§ 7. Wła ciwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urz du, je eli stwierdzi, e
warunki pracy dziecka nie odpowiadaj warunkom okre lonym w wydanym zezwoleniu.
Art. 305. skre lony.

