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Praca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w 
,/' stwie ludu prac~jącego jest podstawowym prawem, 

wiązkiem i spr}wą ' honoru każdego obywatela. 

pań

obo"-
we go organizowania ' procesów produkcyjnych, stwar~ilją~ 
warunki dla wykorzystania kwalifikacji . i zdolności osobi~ 
stych pracowników oraz osiągania wysokiej efektywności 
pracy, jak również kształtowania w zakładzie soejalistyp: .. 
nych zasad współżycia. ·/ 

:i 

i:t .. 

Szczeg'ólna rola w kształtowaniu socjalistycznych sto
,sunków pracy przypada prawu pracy. Ono bowiem, dzię
k'i '·. unormowa ni,om I zgodnym z zasadami ustrojowymi 
i współżyda społecznego · w państwie ludowym, ugru'nto-. 
wuje poczucie' . praw.orządności i świadomość, że rzetelna 
i uczciwa praca jest pod ochroną prawa; zapewnia załogom 
poprzę z ich prganizacje rolę aktywnego uczestnika w ży
.ciu i działalności zakładu pracy; w.ychowuje w duchu ·prze

;- litrzegania d,yS'cy pliny pracy, .ładu ipoFZądku oraz' zobo-
' wiąz'uje do 'aktywnego uczestn'ictwa w pomnażaniuzaso- ' 

bów 'materialnych państwa, które zapewnia stałą ' poprawę 
:w.aTllnków pr,acy i bytu każdego prac.o'wnika i całego spo
łeczeństwa. 

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wszyscy ludzie 
f; pracy są równi. W imię sprawiedliwości społecznej "sOcja

listyczne prawo pracy jednakowo traktuje wszystk.ich pra
cujących! przyznając każdemu taki.e same uprawnienia 
z tytułu pełnienia takich samych obowiązków; Kodeks zno
si: różnice w\ uprawnieniach pracowników fizycznych i umy-
słowych. . 

l<odeks kształtuje jednolity system praw i obowiązków 
pracOwnikĘ>w. ZwięKszając wymagania w zakresie obo- ' 
wiązków pracowniczych, od których należytego, sumien
ne.go i twórczego sp.emiania zależy zasobność państwa 
i ' dobrobyt narodu, jednocześnie rozszerza uprawnienia 
'P:a~ownicze. 

Kodeks jest odzwie~dedleni~m osiągniętego w trzy-
/ dziestoleciu społeczno-gospndarczego rozwoju kraju, \ 

ukształtowanego stanu świadomości społecznej i aktyw-

Kierownik socjalistYCzllego zakładu pracyodpowiada 
za prawidłowe wykonywanie 'zadań za~ładu wynikających 
z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, ra,cjonalne 
wykorzystanie wszystkich czynników produkcji, jak rów
nież stałą poprawę warunków pracy, a Vi szczególności 

warunków bezpieczeńs.twa f higieny pracy - ora~ zgodnie 
z zasadą jednoosobowego kierownic~wa repr.ezent~je ,: tli

. kład pracy i zarządza tym zakładem w imieniu państwa. 
Kierownik zakładu . jest . uprawniony do nawiązywania 
i ' rozwiązywania stosunku pracy. Kierownik-' zakładu wspM
działa z orga-nizacją związkow'ą i okazuje pomoc w ' spełnia
niu jej statutowych zad'ań. 

W dziedzinie 1łmacniania socjalistycznych stosunków 
pracy ważna r.ola przypada związkom' ~awodowym, które 
współdziałają z organami państwa' ludowego na rzecz stałej 
poprawy warunków socjalno-bytowych załóg, a jednocześ
nie na rzecz' podnoszenia . wydajn.ości pracy, umacniania 

' dyscypilny 'społeczno-produkcyjnej, wzrostu świadomości 
społecznej, pozl-omu wied~y i· kultury pracowników. Ko
deks ' pracy, określając podstawowe normy stosunk u pracy, 
zapewnia związkom zawodowym właściwą pozycjęJ współ
udział wksztaltowaniu tych -stosunków, ' reguluje główne 
formy współpra~y kierownikówzakTadów z radami Z'akła
dowymi, , prz.yznaje instancjom , związkowym niezbędne 

uprawnienia w procesie tworzenia stosowania . pra:w.a 
,pracy. 

n?ści zawo?owej ludzi pracy ,ora·z daje ,wyra'!, "Zasadzie, 'Że Osiągnięcie podstawowego celu naszego ustroju w po-
w Polsce. Ludowej najwyżs.zym celem ,wszelkiej c:lziałillnoici 'I h . stad coraz ' pełniejśze90 zaspo'kajania potr~eb materta~ny:c 

- jęst. cz)owl.~k, a ; ~r~ed~ ~szy~tk.im. stały wzrost je~o-"dobrQ- i i .kulturalnych ludzi pfaey ,wymaga, aby wszyscy pracow-
'bytu matena,lnego ł pozIOmu k . Hura1nego " .. '. , . . . ' . , '. " . " .' "" 'me-y, kJerowmctw.a zaktadow " pracy, ,,..organy panstwowe: 

Modeks sprzyja ,doslwnaleniu organizacji' pracy, :nakła~. , ' Oli!.l .;organizacje spoleczne:- i·.zawodowe-' w ,pełniprzestrze
AaJą€., ną kierownictwo ' zakładÓw pracy o'bow·iąze:k ."W1aści~ -y;aii"przepisów , nin+ejszegokode1«su." 
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Dziennik U~aw Nr 24 

'PR'ZEPISY ' OGOLNE 

Rozdział I 

Przepisy wstępne 

' Art. 1 • . Kodeks pracy okreŚla prawa t obpwi'lzki pra
cowników j shiży" umacnianiu socjalistyczI\ych 'stosunków . 
pracy. 

Art. /2. Pracownikiem jest osopa zatrudniona na pod
'stawie umowy o pracę,' flowołania, wyboru, mianowania. ltl>b 
~półdzielCzej umowy o pracę. . 

. Art. 3. Zakładem pracy jes~ jednostka organizacyjna 
zatrudniająca pracowników, choćby nie posiadała ,osobo
wóści prawnej. W szczególności zakładem pracy jest przed,
siębiorstwo państwowe, urząd lub inna państwowa jednost
ka or,ganizacyjna, spółdzielnia, organizacja społeczna. 

Art. 4. Kierownik zakładu ' pracy . reprezentuje zakład 
pr'acy, wobec załogi ,i działa w jego imieniu - zgodnie 
z zasadą jednoosobowego kierownictwa. 

\ 
Art. S.JeŻeli stosunek pracy określonej kategorii 

pracowników regulują przepisy szczególne, , przepisy ! ko~ 
deksu stosuje się w zakresie nie uregut'owanym tymi prze~ 
pis~mi. 

Art. 6. § 1. Stosunek pracy między obywatelem 'pol
skim apolskiJpprzedstaWicielstwem, mfsj{l lub inną 'pIa
cówką~za granicą podlega prz~pis6m kóde~su. 

, . § 2. StosUnek pracy między obywatelem polskim 
apL~edstawicielstwem, ,misją albo inną placÓWką państwa 
obcego lub instytucji międzynawdowej, o.ziiHającymi: na 
obszarze Yolski~j Rzeczypospolitej Ludowej, podlega prze,. 
pi~om kodeksu" jeżeli , umowy, układy lub porozumienia 
międzynarodowe nie- stanowią ,inaczej. ' 

Art. '1~ ,Przepisy .prawa pracy ' powinńybyć tłumaczo
ne i , stos:owane zgodnie z zasa<1ami ustrqju f celami Pol
skiej Rzeczypospolitej LudoweJ.. 

Art. 8~ Nie można czynić ze swego prawa użytku, któ
YI~ byłby .sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznacze

niem- t:e,go prawa , lub · zasadami współżycia społecznego w 
c Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Takiądział(inie , lub za
niechanie uprawnionego nie jes! uważa,ne za wykonywa
nie prawa i liie korzysta z ochrony. ' 

Art. 9. Ile)uoć w kodeksie jest mowa o prawie pra
cy, rozumie się pq:ez to' przepisy kodeksu oraz inne prze
pisy ok~eślające prawa i obowiązki pnicowni!&..ów. 

Rozdział II 

Podstawowe zasa~y prawa pracy 

Art. 10. § L Obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej zapewnia się pracę przez stały i ws.,zechstronny 
l'ozwój gospodć!rki narodowej ordZ politykę .racJonalnego 
zatrudnienfa. 

.§2. Pra.wo ,dopr-acy podl~-ga ochron/ie na zasadach 
przewIdzianych w, Kodeksie pracy i ,pr.zepisą.eh . ~zczegól
nych. 

:§. 3. Właściwe organóy państwowe są 'obowiązane 
uazie)aćobywa~elom pomocy, w . uzyskaniu. z.atrudnienia, 
odpowiadająceg'd " posiadtlnym prztizriicb' kwalifikacjom za
:wodowym, w sposób ókreśfonyodi'ębhyli11 przępisami. 

Art. 11: Naw1ą.~~Jie'; ślosbrlk'u , pracy, bez względu., ńa';· 
jego podstawę prawną" wymaga zgodnego oświadczeni.a ' 
wo.Ii zakładu pracy i pracowliika. - . 

Art. 12. Pracownik jes~ obow.iązany wykonywal na;
leżycie swoje obowiązki, przestrzegać dyscyplirl,Y pracyl 
dążyć do uzyskiwania w pracy jak .najlepszych wyników 
i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę oraz dbać 
Q dobro zakladu prący ' i jego mienie. , 

Art. 13. Pracownikowt p~zysługuje wynagrod~en{e 
praC2ę, odpowiednie do jej rodzaju, ilości i jakośCl, 

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, 
tapewniają' P.rzepisy o czasiepmcy, dniach wo!nych 
pracy oraz o urlopach wypoczynkowych . 

( 

Art. 15. Zakład pracy jest obowiązany , zapewnić pra
cownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

''"' ... 

Art. 16. Zakład pracy jest obowiąza.nyprzejawiać ,. tro

sk,ę o zaspokajanie byt.owych, socjalnych i kultura.lnych 
potrzeb pracowników. , 

/ 

Art. 1'1. Zakład pracy jęst obowiązany ułatwiać pra
cownikom podnoszenie ' kwalifikacji zawodowych. 

Art. 18. § 1. Post.anowienia umów o pracę oraz innych 
aktów, na który~h.. podstawie powstaje stosunek pracy, . 
powinny być zgodne ~ przepisami praw'a ' pracy, 

§ 2. Postanpwienia um6w i aktów, o których mowaw 
§ 1, mniej korzystne ' ąla p-racownika niż: przepisy prawa .,. 
pracy ..są niewaź-liel zamiast nich stosuje się · odpowiednie 
przepisy prawa pracy. 

) 
Rozdział III 

Zw1i'lzkl z~dowel ~łogl pracownicze 

Art. 19. § I.Pracow.nicy mają prawo zrzesza~ia ,S'lę-. 
w związkach zawodowych. -

§2. 'Związki zawodowe współuczestniczą w , kształto
waniu i realizacji zadań w dziedzinIe spo!eczno-.gospodar- · 
czego rozwoju kraju, poprawy warunków pracy i poziomu 
życia załóg pracowniczych oraz oddziaływaIiia ( na stan 
świadomości społecznej i ' socjalistycznych stosjlok6w mię" 
dzyludzkich. W szczególności związki zawodowe współ./' 
działają ' z . w!aściwymiorganami państwowymi przy wy
dawaniu i stosowamu 'jJrźepisów prawa .. pracy, ataHe 
działają . na rzecz umacniania praworżądności iN żakresie 
przestrzegania praw i obowiązków pracowniczych. 

Art~ 20. § 1. Załoga wykonuje zadania produkcyJno-
. ekonomiczne zakładu pra'cy oraz współdziała z kierow~ 
nictwem w realizacji zadań dotyczących zasp-ókajania -by
towych, socjalnych i kulturalnych potrzeb . prato'wiliczych; 
W szczególności załoga - za .pośrednictwem Jzakladowej 

. organizacji związkowej ,i samorządu robotninego -
aktywnie uczestniczy w życiu zakładu pracy; ~. podejm,uje 
'rlziałania,wyzwalające inicjatywy pracownicże oraz prz~d

~kłada kierownik'owi,jak równieżlładrzędnym jednostkom 
organizacyjnym opinie i wnioski służące polepszaniu wy
ników i warunków pracy zakładu. r \ 

§ 2. Cenfralna Rada Związków Zawodowych ora-z 
wlaściwe związki zawod'owe współdziałają w prawidłowym .. 
realizowaniu zadań określonych w§ 1. 

Art. 21. 'Kietownicy zakładów pracy oraznlldriędne 
rjednGslRi 'ó.tg.aniiacyjr'ik są ohQwiązane tworzy.ć · warunki 
umożliwiające załogom "korzys'taniez .qprawnieó. określo
nych wart. 20. 
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D Z IA'ł. D R .UG I 

STOSUNEK PRAC/Y 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 22. § t. Przez nawiązanie stosunku pracy pra
cownik zobowiązuje się do ' wykonywania pracy ókreślone
'gq rodzaju na rzecz ' zakłaciu pracy, · a zakład do zatrudnia

. nia pracownika za wynagrodzef1iem. 

§ 2. Pracownikiem może ' być osoba, która !1końćzyła 
18 lat. Na . warunkach określonych w dziale dziewiątym 

.pracownikiem może być również ·osoba,. która nie UKoń-
czyła 18 ' lat. . 

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynnoŚ'C1 

prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego 
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności praw
nych, które dotyczą tego stosunku. Jednpkże gdy stosu
nek ' pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel 
ustawowy za zezwoleniem ' sądu opiekuńczego może sto
sunek pracy rozwią'zać. 

Art. 23. § 1. Czynności 'pra wnych w zakresie stosun
ku pracy. dokonuje w imieniu zakładu pracy jego ,kierow
nik lub inny upoważniony do tego pracownik. 

§ 2, Ilekroć w' kodeksie jest. mowa o kier'owniku za
kła.du pracy, nal eży; przez to rozumieć także innego pra- , 
cownika upoważnionego do. działania w określonym za
k!esie • w imieni u zakładu. 

Art. 24. § 1. W zakładzie pracy, w którym nie ma 
. rady ,7:akładowej, przewidziane kodeksem uprawnienia ra::
dy zakładowej przysługują odpowiednio ,delegatowi związ
kowemu, 

§ 2~ . W . zakładzie pracy, w . którym nie ma organu 
związkowego, uprawnienia rady zakładowej ' wykonuje 
właściwa nadrzędna instancja związku zawodowego. 

Rozdział II 

Umowa o ptacę 

Odd-ział I 

Zawarcie uniowy o pracę 

Art. 25. § .1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie 
określony, na cza,s określony lub ' na czas wykonania 
okreśTonej pracy. 

/' 

, § 2. Każda z umow, o· których mowa .. w § 1, może być 
'poprzedzona umową o pracę na okJes próbny. W .przy
padkach" o h órych ' mowa wart. 28, zawiera się umowy 
o pracę ·na okres~ próbny i na okres wstępny, 

Art. 26. Stosunek pracy "n~wiązuje ~ię " Vi terminie · 
określonym, w umowie jako dziep rozpoczęcia pracy, a je
zeli termi nu tego niąokreślono , - w dniu zawarcia umowy\. 

. Art. 27. Okres próbny nietnoże przekraczać 2 tygod
ni, .a w stosunku ' do pracownika .na s1anowisku kierowni
'czym lub ' innym samodzie·lnym albo ' na st<ln~wi.s:k·u .. z·,,~'ją

zariym z .ocipowiedzialnością materialną za po~ierzone mie-
.~ nie - 3 miesięcy. 

Art. 28. § l.Pracownilra podejmującego zatrudnienie 
po raz pierwszy oraz pracownika, który w żadnym zakła
dzie pracy nie przepr,acowal co najmniej I roku , uspołecz
niony zakład pracy może zatrudnić na pods'tawie umowy 
o pracę na cząs nie określony tylko po uprzednim zatr.ud
nieniu go na okres próbnY, .a następńie na okres wstęp
ny .-:.. łącznie w wymiarze 1 roku. 

§ 2. Z pracownikiem, o k Łórym ' mowa w § 1, pozo
' stającym w zatrudnieniu ' w tym sąmym zakładzie pracy po 
upływie okresu trwania umowy o pracę na czas okreśtony 
lub na czas wyk.onania określ onej pracy, jeżeli okres ten 
trwał krócej niż l rok, zawiera się umowę 9 pracę na 
okres wstępny, uzupełniający okres zatrudnienia do 1 roku. 

§ 3. Jeżeli jest to uzasadnione dobrymi wynikami pra
,::y pracownika, kierownik zakładu pracy z własnej ink ja
tywy lub na wniosek rądy zakładowej skróci okres' wstęp
ny, nie więcej jednak niż do~3 miesięcy. 

§ 4~ Przepisów § 1-3, ate stosuje się: 

1) do pracownika podejmującego zatrudnienie w celu · 
przygotowania zawodowego, jak równIeż do pracow
nik'a pozostającego następnie w zatrudnieniu w .tym 
samym zakładzie pracy, 

2) prz"; zatrudnianiu w wyuczonym' zawodzie absolwenta 
zasadniczej lub średniej szkoły zawodowej albo szkoły 
wyższej . 

. . § 5. W czasie zat.rudnienia na okres ' wstępny t ak ład 
pracy powinien zapewnić pracownikowi warunkj ~ptzy
jające przystosowaniu się do należytego wykonywania 
pracy. . - . 

. Art. 29. § L Umowa o pracę powinna być , zawarta na 
piśmie, z wyraźnym' określeniem rQd~aju i warunków umo
wy, a w szczególności powinna określać: 

1) rodzaj pracy oraz termi!l jej rozpoczęCia, 

2) wynagrodzenie 'odpowiadające rodzajowi pracy • . 

§ 2. Umowa o prac~ powinna fak~e zawierać zobowią
zanie pracownika do przestr~eganiaporządku i dyscypliny 
pracy. 

§ 3. Jeżeli umowa o pracę ~je została zawarta .na piś
mie, zakład pracy powinien niezwłocznie ' potwierdzić pra
cownikowi na piśmie rodz}!j umowy i jej war'unki. 

Oddział 2 

Przepisy ogólne o rozwiąźanlu umowy' o pracę_ 

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 

l) na mocy porozumienia stron, 

2) przez oświadczenie jedneL ze stron z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o prącę za 
wypowiedzeniem), 

3) przez oświadczenie je!;lnej ze stron ' bez zachowania 
okresu wypówiedzenią (rozwiązanie umowy ' O' pracę 
bez wypowiedzen-ia), . 

4) zupływe!p czasu, na' który była zawarta, 

5) z .dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była 
zawarta . . 

.' 
/' 

§ 2. Umowa o . pracę , na okres ', próbny,' ja~ I.umowa 
o pracę na "okres wstępnYt r.qzwiązująsię z uplywęm tych 

--j 

,. 
t!' 
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Dzi'ep.ni'k Ustaw Nr 24 

. olueS0w1 a przed kh upływem mogą być rczwi(t:~ane za 
\vypcWiedz~niem. 

- , 

' § 3. Oświadczenie kaid'ej ze str-on c wypcwie'dzeniu 
lub · rezwiązaniu umcwy ' c pracę 'bez wypo.wiedzenia pc
winne nastąpić na piśmie. 

§ 4. Oświadczenie zakładu, praćy c ' wypcwiedzeniu 
lub' rezwiązaniu umcwy e pr.acę bez wypo.:wiedzenia pc-' 
winne zawierać pcuczenie' c przysługujących praccwnikcwi 

· _ś.r.0.dkach prawnych. 

Art. 31. Rada Ministrów po. pcrczumieniu z Centralną 
Radą Zwijlzków Zawodo.wych mo.ie W dro.dzerozpo.rządze
nia' ókreś1ićcdmienne zasady rezwiązywania umów o. pra
cę zawieranych przy pracach o. charakterze sezo.no.'Vym. 

Oddział 3 

Rozwiązanie umo.wy Q pracę za wypewiedzeniem 

Art. 32. § 1. Kaida ze stro.n moie rczwiązać 
'p,?wiedzeniem up1o.wę c pracę zawartą na: 

1) . ckres 'próbny, 
2} okres wstępPy, 
3) czas nie o.kreślony. 

za wy-

§ 2. Rezwiązanie umcwy o. pracę następuje z upływem 
okresu , wypowiedzenia, 

Art. 33. Przy zawieraniu umo.wy e pracę na czas 
określo.ny, dłuiszy niż 6 miesięcy, sho.ny mo.gą przewidzieć 
dopuszczalno.ść wcześn'iejszego. rezwiązania tej umo.wy za 
~wutygo.dnio.wym wypcwiedzenie~. 

'~ . . . ' 

,Art. 34. § 1. Okres wypo.wiedzenia umcwy o. pracę 
zawartej na ekres próbny, nie przekraczający 2 tyg,Gdni, 
wyncsi' 3 dni ro.bo.cze. 

. ,. , 
§ 2. Okres- wy.po.wiedzeniaumo.wyc pracę, zawartej 

na ckres próbny z pracGwnikiem na stano. wisku kiero.wni
czym lub innym samo.dzielnym albo. na stanewisku zwią~ 

· zimym Ż o.dpcwiedzialno.ścią materialną za po.wlerzo.ne mie
nie, wyncsi 2 tygo.dnie. 

Art. 35. Okres wypcwiedzenia umo.wy o. pracę zawar-
tej na o.kres wstępny wyncsi 2 tygo.dnie. . 

Art. 36. § 1. Okres ' wypo.wiedzenia umo.wy c pracę 
za,wartej na-CZ8S nie o.kreślony wyno.si:, 
'1) 2 tygodnie - jeżeli praco.wnik- był zatrudnio.ny przez 

CUIS kr6tszy niż 1. rok, 
2) l miesiąc - jeiedi pracownik był zatrudnio.ny- co. naj

mniej l rok, 
3) 3 miesiące - jeieli praco.wnik był zatrudnio.ny co. naj

' mniej 10 lat. 

§ 2. Okres wypo.w'iedzenia, Q którym 'mewa w § 
pkt 1, ko.ńczy się w so.bo.tę. 

§ 3. Okresy wypówiedzenia, _ o. których mewa w § 
..pkt 2 i 3, ko.ńczą się ostatniego. dnia miesiąca. 

§ 4. Okresy zatrudnienia, o. których mcwa w ' § 1 
pkt 2 i 3, eznaczają pracę w jeclnym zakładzie pracy. Do 

· o.kresów tych wlicza się za trudnienie w po.przednim zakła
dzie pr~cy, jeieli pr,aco.wnikzmienił pracę w wyniku po.
rozumienia zakładów ' pracy albo. zaleceńia jednostek nad~ 
rzędnych. Rada Ministrów po porozumie,niu . z Centralną 

Radą Związków ZawGdowych moż"ę>- w drodze rozpcrZądze-

,,' . 

nia określić równiei inn~ przypadki, . w których uwzg lęd
:niane będą okresy póprzedniego. zatrudnienia pracownika. 

§ 5. Oko.liczności uzasadniające wliczanie okre'sów po.
przedniego zatruanienia w przyp.adkach przewidzianych w 

;§ 4 po.daje się w świadect~ie -pracy. 
.. I _ . 

Art. 37. § 1. W o.kresie wypowiedzenia umowy G pra
cę pracowniko.wi przysługuje zwolnienie na poszukiwania 
prący, z zachowaniem prawa d~ wyna,gTodzenia. 

§ 2, Wymiar zwolnienia, wyno.si: 
1) 2 dni ro.bocze - W ckresie wypowiedzenia nie prze

kraczającego 1 . miesią.ca, 

2) 3 dni ro.bocze -~-w o.kresie trzymiesięcznego wypo- _ 
wiedzenia'. . I, 

, Art. 38. § 1. O zamiarze ~ypo;viedzenia pr.acowniko
wi umcwy, G pracę zawartej na czas nie o.kreś l ony kierow
nik zakładu pracy zawiadamia na piśmie radę zakł adową, 

podąjąc przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umo.wy. 

§ 2. Jeieli rada zakładowa u,waia, ,że wypowiedzenie 
było. by nieuzasadnio.ne, może w ciągu 5 d'ni od otrzymania 
zawiadomienia zglo.sić na piśmie kierownikowi zakładu 

umotywowane zastrzeie,nia. 

§3. W razie nieuwzględnienia zg~oszonych w termi
nie · zastrzeień rady zakladowej kierownik zakładu przed
stawia sprawę przewodnkzącemu instancji związkowej pe z
pośrednio. nadrzędnej nad radą zakładową . Prze~odnicząćy 
instancji . związkowej wypowiada się w kwestii zastrzeżeń 
rady zakładowej w ciągu 5 dni od przedstawienia sprawy. 

§ 4. Po TO'zpatrzenlu stancrwiska przewodniczącego in
sta.ncji związkowej - a ta,kie w razie ni ezajęcia przez 
niego stanowiska w ustalonym terminie - kierownik 'za-o 
kladu podejmuje decyzJ~ .W sprawie wypowiedzenia. ' 

Art. 39. Zakład pracy . nie moie wypowiedzie ć um owy ' 
o pracę: 

1) czło.nkowi rady zakładowej i delegatowi związkowemu, 
2) , zakładowemu i oddziałowemu społecznemu inspekto

rowi pracy, 
3) członkowi zakładowej k omisji rozjemczej , 
4) pra'cownikowi, któremu brakuje nie więcej nii 2 lata 

do osiągnięcia wieku emerytalnego, j eżel i okres za
trudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emery
tury z osiągnięciem tego wieku. 

Art. 40. § 1. Przepisów art. 38 i 39 nie stosuje się w 
razie likwidacji zakładu pracy, a także w ra zi e uzyska nia 
przez pracownika prawa do renty z tytułu zaliczenia do I 
ll1 b II grupy inwalidów. 

§ 2. Przepisów art. 38 , i 39 pkt 1- 3 nie stosuje się 

ponadto w razie osiągnięcia przez pracownika wieku eme
rytalnego. 

Art. 41. Zakład pracy nie może wypowiedzieć umo wy 
e pracę w ciasie urlopu pracewnika, a także w cz.asie in
ne j usprawiedliwionej nieobecności pracow.nika w pracy, 
jeżeli nie upłynął. jeszcze okre s uprawniający zakła d do 
rozwiązania umowy o. pracę hez wypowiedzenia. 

AI;t. 42; § 1. Przepisy o ' wypowiedzeniu umo.wy Ił pra
cę stosuje się 'Odpo.wiednio do. wypowiedzenia wynikają
cych ż umowy warunkó:w pracy ' i płacy. 

§ 2; - :Wypcwiedzenie, wanmków: pracy lub płacy uwa
ża się za dokonane, jeieli praco.wnikowi zaproponowano. 
na piśmie nowe' wa~unki. 

( 
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§ 3. W razie odmowy przyjęcfa prze~ pracownika za
proponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pra
cę rozwiązuje się z uPływem okresu dokonanego wypo
wiedzenia .. JeżeJi pracowni.k przed upływem połowy okresu f 

wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyję
cia zaproponowanych warunków, uważa s i ę, że wyraził 
zgodę na te warunki; pismo zaktadu pracy wypowiadające 
warunki prac;y łub płacy . powinno zawierać p'ouczenie w 
tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik 
może do kODca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie 
o odmowi,e przyj ęci a zapl'oponowanych warunków. 

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pra
cy lub płtlcy nie j-est wymag-ane w razie powierzenia pra
~ownikowi, w przypadkach uza sadnionych potrzebami za
kładu pracy, innej pracy niż " określona w umowie o pracę 
na okrES nie przekraczaiący 3 miesięcy w rOĘu kalenda
rzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia 
i odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

Art. 43. § 1.. . Za,kład pracy może wYPQwiedzieć,. wa
runki pracy łub płacy pracownikowi, o którym mowa w 
art. ~9, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczn_e: 

l) ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagra
dzania dotyczących: ogółu pracown ików· za·lda-au lub 
okre,ślonej fch grupy. a I bo ze w~ględu na lik widację 
działu pracy, w którym pracow'nik jest zatrudniony, 

2) ' ze względu na stwier,dzoną orz'eczeniem I'ekarskim 
utratę zdolń ości do wykonywa.nia dotychczasowej pra
cy albo, wskutek niezawinionej ' przez pracownika 
utnty uprawnień koniecznych .do jej wykonywania. 

§ 2. Pracownik owi" o którym mowa wart. 39 pkt 4, 
zakład pra'cy może , wypowiedzi,eć warunki pracy lub , płacy 
takżę , wówczas, gdy zachodzi potrzeba powierzenia mu in
nej pracy z przyczyn innych niż wyIJlieniQne w .§ ,1. Jeżeli 
powod.uje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przy
s ł uguje ' dodatek wyrównawczy. 

§ 3. Przepisy. § 1 i 2 stosuje się odpowiednio także 
w przypadku; gdy rozwiązanie urnowy o pracę podlega 
ograniczeniu z mocy przepisu szczególneg o. 

Oddział 4 

Upriłwnienla 'pracownika w razie nleuzasadni'on{>go łub ' 
nie-zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy' o 'pracęr 

pr-ze,~ zakladpracy 

Art. 44. ,Pracownik może wnieść odwołanie od wypo
wiedzenia urnowy o pracę do komisji odwoławczej do 
spraw pracy, ci której mowa w dziale dwuhastym. 

_,Ąr~:.._ ~_5._ Y.v. ,!azję . u5i te le.I!@, że_._Wy'pgwjeq~ęJ)i,ę _ \1IJ1Q..WY 
o pracę zawart e j na czas nie określony jest nieuzasadnio
ne, komisja odwoławcza do spraw pracy orzeka, że ' jest 
ono bezskuteczne, a jeżeli urn owa o pracę uległa już roz
wiązaniu, komisja orzeka o przywróceniu' pracownika do 
pracy. na poprzednich v.:arunkach. 

_ Art. 46;. Komisja odwoławcza do spraw pra@y 'Orzeka 
o bezsku teczn ośc i wypowiedzenia lub. przywróceniu pra 
cownika do pracy również w razie ustalenia, że wypowie
'dzenie urnowy o pracę 'nastąpiło z naruszeniem przep isów 
o wypowiadaniu umów o pr 'acę. DlltyCZy to w szcz,egól
ności wypowiedzenia umowy bez zach owa nia formy pisem
nej, a gdy cbodzi o umowę zawartą oa czas nie określo
ny także bez zachowania trybu określonego wart. 3,8. 

,' Art. 41. § t. Pracownikowi, który podjął pracę w 
wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie 
za czas 'pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 
2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesią
ce - nie więcej niż za l miesiąc. ' Jeżeli umowę o pracEt 
rozw iąz a no z pracownikiem, o którym mowa wart. 39, 
albo z pracownicą w okreśie ciąży lub urlopu macierzyń
skiego, wynagro-dzenie przysługuje za cały czas pozosta
wania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwią
zanie umOwy o pracę podlega ograniczeniu z mocy prze pi-
su szczególnego. . 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § l, zmniejsza 
się o wynagrodzenie za pracę, które- pracownik uzysk'al 
podejmując w tym czasie zatrudnienie Vi innym zakładzie, 
pra,cy. 

Art. 48. § t. Zakład pracy może odmówić ponownego 
zatrudnienia pracownika; jeżeli w ciągu 1 dni od przywró
cenia do pracy nie zgłosił on gotowości. niezwłocznego 

podjęcia pr)lcy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od pra'cownika. 

) 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy 
podjął zatrudnienie w innym zakładzie' pracy, może bez 
wypowiedzenia, za trzydniowYlD uprzedzeniem, rozwiązać 
umowę o pracę z, tym zakła.demw. ciągu " 7 .dni od przy
wnkeni·a do pracy. Rozwiązanie.. umowy w tym tr'ybie po
ciąga za sobą skutki, Jakie przepisy prawa: wiążą . z T'OZ
wiązaniem urno-wy o pracę przez. zakład pracy za wypo
wiedzeniem. 

Art. 49. W razie zastosowania ok)'esu wypowiedzenia 
krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się 
z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysłu
guje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Przepis 
art. 47 § 2 stosuje się odpowiednio. ' 

ł 

Art. 50. § ' L Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracą 

zawartej na okres próbny nastąpBo z naruszeń.iem przepi
sów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysłu
guje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowa'nie przysługu
je w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu które-
go umowa miała trwać. ' 

§ 2. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej 
na okres wstępny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wy
powiadaniu tych umów, a upłynął już termin, do którego 
umowa miała trwać, lub gdy przywr6cenie do pracy było
by niewskazane ze względu ' na krótki okres, jaki pozostał 

, do upływu tego terminu - pracownikowi przysługuje- wy
łącznie odszkodowanie. 

§. 3. Jeżeli ' wypowi-edzenie umowy o pracę zawartej 
na czas określony nastąpiło z narusz,eniem przepisów o:wy
powiadaniu tych umów, pracownikowi przys~ugl?rjęJ wyłącz': ' 
nie odszkodowanie. 

+ --4.-' Odszko-dowa-nre; o którym mowa- 'w §2 I 3. przy
sługuje w wysokości wynagrodzenia za· czas, do upływu 
k(órego umowa miała trwać, flie więcej jednak niż za 
3 miesiące. . 

§ 5. Przepisy § 2 i 3 nie mają zastosowania w razi~ 
wypowiedzenia urnowy o pracę pracownicy w okresie 
c i ąży lub urlbpu maci erzyńsk iego. W tym przypadku sto
suje się przepisy art. 46w związku z art. 177. 

Art. 51. §1. Pracownikowi, który podjął pracę w wy
n ik u przywrócenia, do pracy, wlicza s ię do okresu' zatrud
ni enia okres pozostawania bez pracy. za który przyznano 
w,ynagr 'odzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za k l6r y 
nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przer'wą 

, . 
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w" zatrudni~niu, pociągającą 'za sobąutr:atę uprawnień uza
lemionych 'Qd nieprzerwanego zatrudnieIlia. 

• ' 'o- • . ~. 

§ 2. Prac,ownikowi, któtęmu przyznano odszkodowa
nie, wlicza się do okresu ' zatrudilieńia okres p,ozostawania 
bez pracy, odpow,iadający okresowi, zaktó~y przyznano 

- ,odszkodowanie. " /' 

o ddii a l ~ 

A~t. 52. § h, Zakła4, pr:aq , motze, rO-zwią~ać " umowę ' 
o pracę beż wypowiedzenia z winy pracównika * razie: 

- • j ' • • 

l)ciężkie~o narus:Z;,enia "przez, pracownika podstawowycli 
, ' 6bowiąZk..ów pcacDwniczych, a ' w , sJczególnościźakłó~ 

.e,enią 'porządku> i spokoju w miejscu prac~, ' opuszcza
lilia pracy bez usprawiedliwienia. sta-wienia 'się po pni
ey wstanie ' nietrzeźwości 1~1:i, spożywaniat'alkoholuw 

,czasie pracy oraz dokonania nadużyĆ w' zakresie kO
' rzystluiia źe . ś.wiadczeń i ubęzpięczenia społeczne~o 

lub irihydigwiadc:z;en socjalnych; , 
2) 'popełnienia przezpracow-nika w czasie t'rwania umo

'wy,,'o pratę prźeśtępstwa, które ,uniem,C5ź'liwia dalsze 
zalnrdnianie ' go na zajmowanym ~ stanowisku, je~eli 
prtestęp"stw'o " Jest , o'ct~iste lub zÓsta-lo ' stwi,erdz6ne 
'pra\;Vomocnym\w)l'rokJ!em, , , l ' 

, 3) , za'vlnioneJ . pr:z;e,zpracownika ' \)trąt;y, l,Iprawn.iefl " ko; 
. : pi~~nycp' dp wyk'ońywiui-ta: pta!cy' na: ząjmO~ariy~~ta~ 

'. " u,oWlsku:' ··c ~ . , ' ,q'l 

, ... ' §:tJiozwiązillli~' umowy' ,o pręc~ . bęz \\,:YP9wiedzeiita 
z winY .p,racpWnika nie, nioże nastąpi,epo ' upływie 1 mi~
siąca od uzyskanJa przez zakład pracy wiadomości o oki)
liczności uzasadniającej rozwiązanie 'umowy, , 

§ 3: Kierownik zi{kładu pracy pQdejIiliIje" decyzję w ' 
sprawie , rozwiązania umowy- 1'0 zasięgnięciu opinii ' r~dy 
zakł.ado.w,ęj, którą zawiadamia o przyczynie uZasadniającej 
irozwiąz.p.nię umowy': W razie ' zastrzeżen co do : zasadnQsci 
rozwiązania umowy rada zakładowa J.yraża swoją opInię 
niez\yooczl1lę, .nie pómięj ·jednak niż w ,ciągu 3 dni. 

§ /4, ,Ro~wiązanie u~owy o pracę z członkiem rady z<;t
kłądowej lub .. p'elę,gate:m związkQwym wymaga uprzedniej 
zgody bezpośrednio nadrzędnej irlstancji związkowej. 

. 'Art. 53. §1. Zakład pracy może roi~ązać umowę 
opr,acę gez w.ypowiedzęnia: . '.. < t " . 

l} jeżeli n,i.ezdoino$ć pr i,WO wnika do pracy wsk ąt ek cha-
rob,y.; trwa: " ' 

a) dłużej 'niż 3 miesiące "- gdy, pracownik" był za
' tr:udnio.hy VI tym: zakłaazie krócej niż & !lliesięcy., 

bl dł!lżeJ niż okr~s pobi'erania zasHku ~ gdy praco\\,,
nik był ,zatrudnio.ny w tyII}zakładzie ' co najmniej 

, 6niiesięcy -lub , jeżeli ;:ztiezdolność, do/ pracy, została 
sp:?wodow~I).a \V.ypadkiem przy pracy albo chorobą 
zawo.do.wą; 

2) w razie usprawiedliwionej . nieobe~pości praco;wlłika 
w pracy z in~ych 'przyczyn niż wymienione W pkt 1~ 
trwającej dhiżel niż 1 miesiąc. 

--'., 1 . 

. § ? Rozwiązanie umowy o pracę bez wYPQwiedzenia 
nie' może ' nastąpić w razie ilie'obecnośd ' praoownika ' z ; pó
wo.du, sprawowania opieki nad dzieckiem lub odQśQPlIlienia 
ze ' względu nacho.robę zakażną, w okresie pobierą.nia z te;' 
go tytułu zasiłku. 

'. '. -". ~._ 'J _, _ . . . _o. .l 

, § 3. '~o1iwiąz~nie umowy (). pracę bez wypowie~ze,nia: 
nię IItCjlże , q.ast~p~ć.l;,Po~tawieniu się., prac9'wnik'1l- c:I,?pracy. 
Yi związku z ustaniem -priyczy1ly nieobecności. 

, , . 
I' 

,) 

\. 

§ 4. PrzepIsy art. 52 § :f ~toiuje sięodpoyviedn.fo . 

§ 5. Z-akład '--pracy powinien w miarę możliwości pl>- ,c 
no.wnie zatrudni.ć prat:ownika, który w okresie 6!; mie'sięcy 
.od rozwiązanib., umOwy_o ' pnićę bez wypowiedzenia; z prz,y:~ ; 
czyn wy'mienionych w § 1 'I 2, zgło'si 'swój pO"frót ',doza,kłłi-
,du niezwho,cznie po ustaniu tychprzyczyIi. . " 

F . ; 

'Art. 54. Oświadcz'eI;1ie 2jakładu , pnicy o ' . rozwiąza:niu~ " 
umowy' o. pracębez-WYP9Więdzerąa powinno ,p(jcfawąć':przy~ , 
czy'nęuzasadriiającą cfozwiązanie upww,Y. , ,''l 

"" " " "-:"Y" ,-;"'''' I ~':' ,:: >l ; "'~ , ... - . ".,.>~"~ ;,1 

Art. 55. § 1. Pracowńik nioże, rozwjąia~ umowę Q In:a~ 
, ć~ lbęz ·,wypow,iedzeIlia,,". j e~e:li ' :z;akład. , społecz:}eLi śłu,żbf' 

zdrowia S'tw~erdzi szkodliwY 'Wplywwykonywanej 
na' ZM o.wie prae'd.wnika~ ą zalkład.pfacY ,!iie', '~ " . ' 
w te~IIii?ie wskazanym !/If qrzeq:eniuleikars).d~ l do 
pracy, odpowiedniej ze 'względu na stan jey-o 
i kwhlifika~jećzaw:odowe, ' ' l " 

,§2. ' QŚwiadc~e,nie'..pracownik'a " o io~Wiąiarihi 
, Q ptacę bez wypowiedzenia powinnq nastąpić 'na pismle. 
zpo./ianiem przydynyuzasadniającej ' rozwiązanieurn{)wy~ 

. ".) . " , 

§ 3. Rozwiązanie' umowy Q pracę z ,przyczyn, okreslo': 
lIlych w § 1/po<;iąga za ' soQąsku~ki, jaki-e przepisy prawa" 
wiążą. z To.związaniem urnowy ,przez zpkład ' pracy Za wy~ 
p6~iedżeniem: , . "l~' ~Ii. 

Oddź.iał 6 

Uprawnienia ,pracownika w\'ra~le nlezg()d~ey,0 z: 
rozwiązania, " Pr7;~Z zak~~~y})racy' . mnowy o pracę 'bęz 
, . wypówle'qzeo!a '" " 

, Art. 56.. Pracownlkowi, zkt-orym rozwiązano' umow~ 
o pracę bez wypowiedzenia z na~uszehiem 'prźepi~ów o rdżl 
wią2iywaniu um6wo. pracę. w tym trybie, przysłUg\l-je r:osz~ ,t,; 

czenie o przywrócenie do pracy na poprz~dnich w!l'~unkach 
albo o odszlkodowanie. Ó przywróceniu do pracy lub od
szkodowaniu, orzeka komisja odwo~awcza do sptawpracy. 

Art. 57. § 1. Pta~ownikowi, 'który podjął' prą.cę w 
wynik\! przywrócenia dopra.cy przysługuje w1rna,gródzeni~' 
z·a nas pozostawa.pia bez pracy; nie więcej jednak nfi za ' 
3 miesiącel i ,nie mriifej niż 'za, 1 miesiąc. 

. ,§ 2, . jeżeli umowę , 0 / pracę rozwiązano , z' pracowni
kiem; o ktqrym mowa. in art. 39, albo .z pracownicą ' wo.1~re
sieciążyl,ub1,lrlopu maGierzynskiego; wynagrodze,nie przy

" sługuje za c.ały czas pozostawania bez ,p,racy; dotyczy tą 
także przypadku, gdy Fozwiązanie umowy o pracę ' podlega: 
o.graniczeniu z mocy' przf pisu szczególne,go. ~ . 

§ .. 3: Wyn,agrodzeni~ o kt6rym mowa w § li 2, zmnie,h :.· 
~za się Q wYnagrodzenie za pracę, które pracownik uzy-' 
skał 2,odeJmująt: w tym cZ.asie zatrpdnieni,e . w innym ;za- , 
kładzie pracy. Należne_wynagrodzenie nie może być Jed. 
nak niższe niż wynagrodzenie za 1 miesiąc. 

§ 4. - Przepisy art. 48 i 51 ·§ l stosuje się odpowiedrii'o. 

,- Art. 58. Odszkodowanie, Q którym mow~ . w art. ti6~ 
przysługuje w-Wysok'ości wynagrQdze.nia za o.kre~ wypo-
wiedzeńia. Jeżeli rozwiązano u,mowę .o pracę, za.wart,ą na , 
czas określony albo. na czas wykonania 'określ-0!lej {'raty;" 
odszkodowanie przysługuje wr wysokości wynagr.oqzenia 
za czas, do którego . umowa mi,ała tr,wać, nie więcej jednak . 
niż ta 3 'miesiące. . . 

,Art. ,.59.\V t~'~le roz'v)ą:z;ania prze~ zakł;d pr,li,cy urno.
wy (, , pracę, zawartej' Jl".,,/'-czas ~kre,śJ?ny lub nacząs w.Y~ 
ko.nania o.kreśloneJ pr,acy, Z nar·uszemem przepisów Q roż-
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wiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracowni
kowiprzys/uguje wyłącznie 'odszkodowanie, 'jezeli upłynął 
już teopiq, do którego umowa miała trwać, lub gdy przy
.wrócenie , do pracy by/oby ni e::wskazane ze względu na 
kró.tkj okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Od-

" szkodowanie przysługuJe w wysokości określonej w .a·rt. 58. 

Art. 60. Je żeli zakład pracy rozwiązał umowę o pracę 
w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o roz
wią'lywaniu umów o pr~cę bez wypowiedzenia, prac·owni
kowi. przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Ods.zkodowa-

. 1').ie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do 
u,plywu. ok(esu wypowiędzemia. -.. ' ' '~ 

Art. 6L· Do pracownika, któremu przyiMno odszko
dowani,e na podstawie . przepisów niniejszego oddziału, sto-
suJe się odpowiedriio przepis art. 51 § 2. ' 

Ar,t. 62., Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę hez wypo
wiedz.ellia było uzasadnione, lecz nastąpiło z naruszeniem 
przepisów , dotyczących formy pisemnej (art. 30 § 3), ter
minu jej rozwiązania, gdy przekroczenie terminu było nie
znac~ne (art. 52 § 2), wymaganego trybu postępowania 
(art: 52 § 3 i art. 53 . §. 4) lub poqania przyczyny rozwiąza
n iaumowy (art. 54), komisja może oddalić wniosek o przy
wrócenie do pracy alQo , o odszkodowanie, o ile jego 
uwzględnie nie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia 

" społecznego . . ~ 

Oddział 1 

Wygaśnięcie umowy o pracę 

Ąrt. 63. U'mowa o pracę wygasa w przypadkach okreś
lonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. 

Art. 64. § 1. Porzucenie pracy przez pracownika powo-
duje wygaśnięcie umowy o pracę. ' 

~' 2. Wygaśnięcie umowy wskutek porzucenia pracy 
pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wIążą z roz
wi:ązaniem umowy o pracę przez zakład ptacy bez wy
powie.ctieni a z ,winy pracownika, chyba że przepisy s~cze
góine przewidują skutki dalej idące. 

Art 65. § 1. Za porzucenie pracy uwa~a się samo
wolne uchylenie się prącowni,ka od wykonywariia pracy. 
Za porzucenie pracy uważa się rÓwnież 'niestawienie się do 

' pracy bez zawiad,omieni\a zakładu pracy . we właści!"ym 
terminie o przyczynie nieobecności: . 

§ ,2. Za' datę wygaśnięcia umowy o praoę przyjmuje 
się d~ień, w którym pracownik' zaprzestał wykonywania 

/ 

pracy. ; 

§ 3. Zakład pracy dopuści do ,pracy pracownika, który 
we właściwym czasie nie mógł usprawiedliwić nieobec
ności i dopełnił tego obowiązku niezwł.ocznie po ustaniu 
przE;szkody . 

~'Art. 6_6. § 1. Umowa , o prarę wygasa ·z upływeJTI 

3 miesięcy nie obecności p'racownika Vi pracy z powodu 
tymcz'asowego aresztowania, ,chyba że zakład pracy rozwią
zał wcześnie j bez wypowiedzęnia umowę o pracę 'z winy 
pracownika. . 

§ 2. Zakład pracy'; pomimo wygaśnięcia umowy o pra
cę z powodu tymczasoweg·o aresztowania, jest obowiązany 
ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowar:ie ,karne 
zostało trmorzone lub gdy zapadł' wyrOk ' u ńiewinniający, 

ił pracowni~ zgłosił swój powrót do pracr w d5ł9u 1 dni ' 

Poz. 141 , 

od uprawomocnienia się orzeczenia, Przepisy arb' 48 sto
suje'Się odpowiedńio~ 

§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się YI przypadku, gdy __ 
pos~ępowanie karne umorzono : z powodu przedawnienia 
alho ' a'ninestii, a takż~ w razie warunkowego umorzenia' 
pos ~ępowania. ~ . ' 

...... Art. 61. W razie naruszenia przez zakład pracy przepi
sów niniejszego oddziału', pracownikowi przysługuje prawo 
odwołania do komisji oawo,ławciej do spraw pracy. W za
kresie roszczeń sto!juje_ się odpowie~nioprzepisy oddziału, 6 
niniejszego rozdziału, . 

, Rozdział III 

Stosunek pr~cy -na podstawie powołania, wyboru, 
mianowania ora~ spółdzielczej umowy o ,pracę \ 

Oddzi, ał 1 

Stosunek pracy na podstawie J>0woJa~lia 

. Art. 68. § 1. Nawiązanie stósunk,u pracy z kierow'ni
kiem zakładu pracy i Jego zastępcą następuje na podsta
wie ,powółania przez właściwyorgan. 

, . . 
§ 2. Rada Ministrów po porozumieniu z CentralnąRa

dą Związków Zawodowych m9ie w drodze ro~porządzenia 
określić inne ' stanowiska kierownicze, na których, z~trud
nia się pracowników na podstawie powołania. W _tym sa
mym trybie Rada Ministrów może określić kategorie za
kł~dów pracy, w których nie stosuje się prnpisu § 1. ' 

Art. 69. Jeżeli przepisy niniejszego oddziału ni,e sta
nowią inaczej, do stosu.nku pracy 'na 'p'odstawie powołan'ia 
stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie 
określony, z wyłączeniem przepisów ó trybie ' postępowa
nia przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przepisów 
o rozpatrywaniu sporów , ze stosunku pra.cy w części do
tyczącejotzekania: o b~zskutecznościwyp6wiedzeń i o ' 
przywracaniu do pracy. ' 

Art. 70. ' § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie po
)Vołania może być w każdym czasie- niezwłocznie lub w 
określonym terminie -:- odwołany ze 'stanowiska lltżez ; 
organ, który go powołał. -

, § 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem 
umowy o pracę. W okr~sie wypowiedzenia pra~ownik.ma 
prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej 'przed 
odwołaniem. ' 

§;3. Odwolanie jest r6w;noznapne z ro~iązaniem 
umowy, ~ pracę bez wypowied'zehia, jeźeli :nastąpiło z przy
czyn, o których mowa wart. 52 lub 53. 

Art: 71. Na wniosek lub za' zgodą pracownika ,zakład 
pracy może zatrudni ć go w okresie wypowiedzenia, . ~rzy 
innej pracy, odpowiedniej ze względu -na jęgo kwalthka
cje ,zawo.dowe. 

Art. 72. § 1. Jeżeli odwołanie nastąpiło w o~resie 
usprawiedliwionej nieobecności ' w -prcicy, bie~w.YP?~ie
dzenia rozpoczyna się po upływ i e tego okr,esu. Jezeh Jed
nak usprawiedliwiona ' nieobecność trwa' dluże}" niż okres 
pr~ewidziany . wart. 53 §, l i2, . organ, którypraco~nika ,. 
powołał, może rozwiązać stosunek pracy bez wYPo":ledze-, 
nia. 

§ 2. W razie odwołania prac.owniry w o,kresie c i ąży, 
organ odwołujący je~t obowiązany zapfwriić , jej inną pra
cę, o~powiednią ze względu na jej ~w~.Hfikacje 'zawodowe, 
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przy czym 'przez okres równy okresowi wy powiedzenia 
pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wys·okości 
przysługującej przed odwołaniem. Jeżeli jednak pracowni
ca nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy, s'tosunek 
pracy ulęga r'ozwiązaniu z upływem okresu równeg,o okre
sowi wypowiedzenia, którego bieg ' rozpoczyna się od dnia 
zaproponowa'nia na piśmie innej pracy. 

. § 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio w razie od
wołańia pracownu{.a, kt,óremu brakuje nie więcej niż 2 lal a 
do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli ,okres zatrud
nienia umożliwia inu uzyskanie p'rawa do emerytury 
.z osiągnięciem tego wieku. 

§ 4. W razie naruszenia przez zakład pracy przepisów 
§ 1-3 pracownikowi p'I'?:ysługuje prawo odwółania do ko
misji od'W'ofawczej do spraw pracy. 

l . Oddział 2 

stosunek pracy na podstawie wyboru 

Art. 73. § 1. Nawiązanie stosunku pracy JlastępU:ie na 
, podsta~ie wyb.oru, jeżeli z wyborv ~ynika pbowiązęk , wY- , 
konywania .pracy w charakterze, pracownika. ' 

, I -

§ 2. Stosunek 'pracy ' z wyb-o~u r'ozwiązuje sJę z wy
gaśnięciem man<latu. 

" Art. 74. ,Pracownik pożostający w związku z' kvyborem 
na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do zakładu pra
cy, który zatrudniał go w 'chwili wyboru, na stanowisko 
r6~'1Hitzędne pod ' względem wynagrodzenia z poprzednio 
zajmowanym, jeż.eli zgbosi swój powrót- w ciągu" 'dni 
od rozwiązania st·osunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie 
teg·o ,w ar: tinku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chy
pa ' żę : ~astąpiło z p'rzyczyn niezależnych od pracownika. 

Art. 75. Pracownikowi, który nie ,pozostawał w związ
ku z ' wyoorem na . urlopie bezpłatn,YID', przysługuje odpra
wa w ' wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia . . 

Oddział 3 

Stosunek p~~cy n~ podstawie miano,wanła 

Art. 76. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie 
mianowania w przypadkach uzasadnionych szczególnym 
char(lkterem pracy, określonych odrębnymi przepisami lub 
przepisami wy~anymi na podstawie art. 298: 

Oddział 4 

Stosunek pracy na podstawie 8półdzi~lczeJ umowy o pracę 

Art. 77. § 1. Stosunek pracy międ~y spółdzielnią pracx 
a jej członkie~ nawiązuje" się przez ' spółdzielczą umow'ę 
o pracę. 

§ 2. W zakresie', nie unormowanym odmiennie ustawą 
o 'spól"dzielniach i . ich związkach do sp4łdzielq:ej umowY 
f) pracę stosuje się 'odpowiednio przepisy kodeks,u. 

DZIAŁ TRZECI 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 
I INNE SWIADCZENIA' 

Rozdział I 

Wynagrodzenie za pracę 

Art. 78. Wynagrodzenie pracow.nika powinnQ być tak 
ustalane, aby odpowiadało r'odzajowi wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykónywaniu, a tak
że aby sprzyjało usprawnianiu pracy oraz podnoszeniu jej 
jakości i wydajności. ' 

Art. 79. Zasady wynagradzania za pracę oraz przyzna
wania 'innych świadc;zen związanych z pi'acą określa Rada ' 

. Ministr,6w po porozumieniu z Centralną Radą Związków 
Zawodowych . . 

Art. 80. Wynagrodzel).ie przysługu1e za pracę wyko
naną. Za ' czas niewykonywania pracy . pracowniK zachowu
je prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy kodeKS 
lub przepis szczególny tak stanowią . > 
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Ar,t. 81. § 1. Pracownikowi pr.zysługuje wynagrodze- ,,~ 

nie, wynikające z jego os'o bistego , zaszeregowania określ 0-. _, ... j; 
nego stawką godzinową lub miesięczną, za czas niewyko- . 'i,~ 
nywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, {-lt.~ 
a doznał przeszkó.d z przyczyn dotyczących zakładu pracy. " ". 

§ 2. Za czas .nie ZaWInIOnego przez pra'cownika prze
st,oju przysługuje wynagr odzenie wynikająće z je90 os'obi- . 
stego zaszeregowania. Jeżeli przestój , nastąpił z winy pra
cownika - wynagrod]:enie nie przysługuje. 

I § , 3 . . Zakład praey może na czas przestoju powierzyć". 
'pracownikow( inn'ą oiipowied'nią Pracę, · za ktÓJej wyko
nani'e przysługuje wynagrodq;enie · przewidziane za tę pra
cę, nie niższe jednak od wynikającego z osobisteg.o zasze
regbwarriil. pracownika. Jeżeli przestój nastąpił z winy pra
cownika ~ przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewi
dziane ,za wykonaną pracę. 

§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego 
warunkami atmosferycznymi przy'sfuguje pracownik,owi za
trudnionemu przy pracach uzałeżnionych od txch wantn-

1ców, jeżeli przepisy o wynagrodzeniu tak stanowią. , W ra-
zie powierzenia pracownikowi na czas takiego p'rzestoju 
innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane I , 

za wykonaną ptac'ę,' chyba że przepisy o wyn,agrodzeniu ' .. 1;. 
przewidują stosowanie zasad określonych w § ' 3. '. ,:1 

Art. 82. § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracowni-\. 
ka p,roduktów lub usług wynagrodzenie nie . przysługuje. 
Jeżefi wskutek wadliwie wyk-onanej pracy z winypra
cownik'a nastąpiło obniżenie jakości produktu hib usługi, 
wynagr·odzenie ulega 'odpowiedniemu zmniejszeniu. 

- -I 

§ 2. Jeżeli wadliwość ~roduktu lub usługi została usu,
nięta przez pracownika, przysługuje mu wynagro~enie od
powi"ednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas 
pracy prży usuwaniu wady 'wynagrodzenie nie przysługuje; 

Art. 83. § 1. ' Normy pracy, stanowiące miernik nakła~ 
du pracy, jej wydajności i jakości, mogą być stosowane, 
jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. 

"~ ." § 2. l Normy ,·pracy . są ustalane z uwzględnieniem 
Qsiągniętego P'lJZiomu te,c.hniki i organizacji pracy ,oraz .qQ~ 
świadczeń ',przod;l!jących. pracowników. Normy pracy po-

, 
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winny , być . zmieniane w miarę wdrażania technicznych 
i orga'nizacyjrtych usprawni eń zapewniających wzrost wy
dajności pracy. ' 

§ 3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi ' podstawy 
do ich ' zmiany, jeżeli jest ono wynikiem zwiększonego oso
bistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności za
wodowej. 

§ 4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być 
za·wiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowa
dzeniem nowej normy. 

Rozdział II 

Ochrona wynagrodzenia za pracę 

Art. 84. Pracownik nie może zrzec się prawa do, wy
nagrodze~ia ani przenie'ść tego pra wa na inną osobę. 

Art. 85. § 1. Wypłata wynagrodzenia powinna być 

do!g mywana co najmmeJ raz w miesiącu, z wyjątkiem 
tych składników wynagrodzenia, które przysługują ' za 
okresy dłu~sze. 

§ 2. Zakł ad ,pracy na żądanie pra.cownika jest obowią
zany udostępnić · mu do wglądu dokumenty, na podstawie 
których obliczone z9stało jego wY,nagrodzenie. 

Art. 86. Zakład pracy jest obowiązany wypłacać wy
nagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w 
regulaminie pracy lub w przepisach o w.ynagrodzeniu. 

Art. 87. §. 1. Z wynagrodzenia za prlłcę - po "odlicze
niu podatków należnych od wynagrodzenia oraz składki na 
cele emerytalne - podlegają potrąceniu tylko następujące 
należności: 

~) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 

Ił; •.• 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności innych niż świadczenia alimen-
tacyjne, ' r 

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 

4) kary pieniężne przewidziane wart. 108. 

§ 2. Potrąceń dokonuje się '!I kolejności podanej w 
§ 1. 

,, § 3. Potrącenia mogą być dokopywane w następują
cych ' grankach: 

l) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do 
wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 

2) w razie' egzekucji innych na leżności .lub potrącania za
licze.k pieniężnych - do wysokości połowy wynagro-
dzenia. ' 

§ 4. Potrącenia., o których mowa w § l pkt 2 i 3, nie 
mogą w ,sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącz
nie i potrąceniami, o których md.Wa w § , l pkt l - trzech. 
piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń ka
ry pieniężne potrąca się w granicach okre'ślonych w 
art. · 108. 

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród podlega 
-egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do 
pełnej wysokości. DotyczX to również udziału crh.nka 
spółdzie!ni pracy w czę~'ci na.dwyżki bilansowej prze::rra
czonej do ' podziału pomiędzy członków spółdzielni. 

§ 6. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Ra~ 
dą Związków Zawodowych określa w drodze rozporządze
nia kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń z tytułów 

wymienionych w § 1 pkt 2~4. ' 

Art. 88. § 1. , Przy zachowaniu zasad określonych w 
art. 87 potrącei( na zaspokojenie świadczeń alimentacyj
nych uspołeczniony zakład pracy dokonuje również bez 
postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przYP'f\dków 
gdy: 

1) świadczenia alimentacyjne mają być ' potrącane na ' 
rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która mo,że być 

potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszyst~ich 
należności alimentacyjnych, 

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egze
kucji sądowej lub administracyjnej. 

§ 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, zakład pracy 
dokonuje na wniosek wierzyciela na pod~tawie przedłożo
nego przez niego tytułu wykonawczego. 

Art. 89. Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio do 
potrącania należności zasądzonych od pr,acownika na rzecr 
jednostek gospodarki uspołecznionej, z - wy jątkiem przy
padków gdy: 

l) jakiekolwiek należności mają być potrącane na. rzecz. 
. kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być po
trącona, nie wystarcza na pelne pokrycie wszystkich 
należności, , 

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egze
kucji sądowej lub administracyjnej. 

Art. 90. W śprawach nie unormowanych w art. 87,-
89 stosuje się odpowiednio przepisy Kodek'su postępowania 
cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjriejświad
czeń pieniężnych. 

. . 
Art. 91. Należności inne niż wymienione wart. 87 §. '1 

mogą być pot~ącane z wynagrodzenia pracownika tylko za 
jego zgodą wyrażoną na piśmie. Zgoda na potrącanie na-

· leżności praco(;ypiczej kasy zapomogowo-pożyczkowej mo
że być cofnięta przez pracownika tylko za zezwoleniem 
zarządu kasy ina warunkach określonych ' przez ten za~ 
rząd. 

Rozdział ,III 

Swiadczenia przYfilugującew okresie czasowej nIezdolności 
do pracy 

Art. 92. Za czas nieobecności vi pracy z powodu: 

1) niezdolności do pracy wskutek choroby, 
2) odosobnienia w związku z chorobą zakilŻną 

pracownikowi przysługuje zasiłeK na zasad'pch określonych 
w odrębnych przepisach. " . 

Rozdział IV 

Odprawa pośmiertna 

Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie 
trwania' stosunku pracy lubwok'resie pobierania po jego 
roiwiązaniu zasiłku' z tytułu n i'ez<fol'ó'óśd do pracy wsku
tek . choroby, rodz inie przyslugllJe od- zaJt.ladu pracy · od
prawa pośmiertp.a w wysokości l 
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l) jednomiesięcznego , wynagrodzenia; jeźe.li :okres ,za trud-
- , nienia ' był krófs.zy niż ro la,t, ' 

. 2) trzyń1iesięcżneg·o ' wynagrodzenia, jeżeli okre's zatrud
nienia wynosił co najmniej 10 lat, 

3) sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres za
trudnienia wynosił co najmniej 20 lat. 

§: 2. Do okresów zatrudnienia, o których .mowa ' w § 1, 
wlicza się wszystkie 9kresy pracy, bez względu na przer
wy: w .zatrudnieniu i tryb rozwiązania stosuilkll pracy. 

§ 3. Odprawa pośmiertha przysługuje następującym 
członkom rodziny pracownika: 

1) małżonkowi, 
, . , 

2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wy
magane do' uzyskania renty rodzinnej, w myśl prze pi
s9W o po~szechnym za.opatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin. 

§ 4. Odprawę pośmiertną dzieli się w cięściach rów
nych pomię<izy wszystkich uprawnionych członków ro
dziny. 

§ 5. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko je
den członek, rodziny uprawniony do odprawy pośmiertriej, 

. przysługuje mu opprawa w wysokości połowy odpowied-
niej kwoty ukreślonej w § 1. . 

., 

D Z fA Ł C Z W A R T Y 

OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRACY I PRACOWNIKA 
(' 

Rozdział I 

Obowiązki zakładu pracy 

Art 94. Zakład pracy jest obowiązany j;W szczegół
. noś~i; , 

. '1)' zaznajęmiat pracown ików podejmujących pracę z za
kresem ićh ' obowiązków, sposobem' wykonywania pra
cy ol! wyinaczonych stanowiskacq ' oraz ich 'podsta
. wowymi uprawnieniami, 

'2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne ' wy
korzystanie czas,u pracy, jak rówmez ojiąganie przez 
pracowników, przy/ wykorzystaniu ich uzdolnień i kwa
li.ri ~acji, wysokiej wydajności i należytej jakości 
pracy, ' ' 

3) zapewniać prz'estrieganie porządku i dyscypliny pracy, 

4) zapewniać ' bezpieczne i hig·ieni<;,zne warun~i pracy oraz 
prowadzić systematyc'zne szkolenie pracowników w 
zakresie beźpieczeństwa i higieny pracy, 

5) terminowo ipra widłowo ,~wypłacać wynag,rodzenie, 
/ 

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwaliNkaCji za-
wodowych, 

7) stwarzat- pracownikom podejmującym zatrudnienie po . 
uk.onczeniu szkoły zawodowej lub szkoły ' wyższej wa
runki sprzyjające przy~tosowaniu się do należytego ' 

wykqnywania pracy, ' 

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne 
i kulturalne potrzeby pracowników, 

: 9)-

10) 

slosowliĆ obieklywnei_ sJira wiedliwe kryteri~ oceny 
pracowników oraz 'wynik')ów ich pracy, ". 

wpływać na · kształtowanie ' w za'kładiie zasad współ
żyda społecznego, 

, Art. 95: ,Wsp'rawachdótyczących dz'iałalności socjal- :,.~ 
neJ i kltlluralnej, 'oagradzania pracowników, podwyższania >'t 
kwalifikacji zawodowych oraz kształtowania w 'zakładzie '/f~ 
zasad współżycia społeczneg o kierownik za kładu pracy . J 
współdziała z radą zakładową. ' ,! 

. 4 
An. 96. , Zakład pracy powinien popienć socjalistycz- /-"". 

ne współzawodnictwo pracy, a także stwarzać' ' wannki fł,~ 
~przyjające rozwojowi wynalazczości pracowniczej i do- .' . .; 
konywaniu przez prac.Dwników usprawnień w pra~y'. .r'! 

. t·, .1."1., 

Art. ' 97. § 1. W zw iązku z rozwiązaniem lub wy .. 
gaŚnIęciem stosunku pracy zakład , pracy jest obowiązany 
niezwłocznie wydaĆ pracownikowi świadectwo pracy. ' 

,t·~,~~ 

~-.l 
t~ 

"';; 
§ 2. W świadectwie pran należy .podać dane do ty- ~_::,; 

czące okresu i rodzaju wykonywanej pracy,' zajmowanych ",':!I! 
stanowisk, wysokości i składników . wynagrod'zenia:, uzy_ · ' .~~ 
skanych w zakładzie kwalifikacji, trybu ' rozwiązailia albo .. ~ 
okol jczno,ści wygaśnięcia stosunku pracy oraz okoliczności, . L 

~.:"i 
o których mowa ' w 'art. 36 § 5. Ponadto w świadectwi,e _~ 

pracy zamieszcza się wzmiankę o . zajęciu wyna'grodzefiia .j?" 
za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. • .ł-.;i. 

Art. 98. § 1. Zakład pracy jest obowiązany wydać, ' '::~ 
.I- )= 

pracowniko.wi, na jego wni,9sek, . opin~ę o pracy w zwLązku <.,. 
. z wypo~iedzeniem,rozwiązaniein lub wygaśnięciem sto~ ' I '~ 
sunku ·pracy. ' '::'l 

§ /2. ' Opinia o pracy powinna opie,a~ się na dOkl1men--'!",~ 
tach znajdujących się w aktach osobowych pracownika ;;,s 

- ..,--- -t 

oraż na dokonanych w ' zakładzie ocenach jego pracy. ' <I4l.J, 
; "_.~ 

§ ,3. Opinia o pracy powinna zawierać w szczególnoś- t<ól 

ci infOrm~Cje dotyczące: . ' , r • • • ~ ,J2 
".1) przeblegu pracy zawodowej pracowmka .1 ' Jego ' szcze- " ".,~~ 

gólnych osiągnięć w tej .pracy, uzyskanych nagród :,,;1 
i wyróżnień, .. ,.' ,li 

. . <~c'. 
r-,_ 

3) przyczyny wypowiedzenia lub · rozwiązania -stosunku 
pracy: ',~'tJ 

2) nałożonych i nie ' za tartych kar yorządk"owych, 

" l) 

§4. Opinia powinna również ząwierać infOr~aCje: ii 

o skazaniu pracownika lub o toq:ąc;ym się pize~iwkb ·~,:.i':.~."iJ!' .. 
niemu postępowaniu karnym, jeżeli skaza nie lub po- ;"~ 
stępowanie karne d'otyczy przestępstwa pozostającego ,ł~ ... 
'w 'związku z pracą, ~ 

2) o wyrząd,zonej przez pracoWliika zakładowi ' pracy ': i~~ 
szk,odzie pozostającej w związku z pracą, ' jeżeli fak t .s:~ 
ten spowodował .wypowiedzenie ' ,lub rozwiązanie sto': ::~ 
sunku pracy. . "~ 

, § 5: pracownik moze w ciągu 3 dni od otrzyma.nia 'i 
opinii wystąpić d'o ki'erOW'filka zakładu pracy z wnioskiem I . '.~ 
o jej 'sprostowanie, o ile nje odpowiada ona warunkom , ... .;1 
określonym w § 2-4, .Jeżeli wniosek pracownika nie zosIa- .;"il 

. nie w ciągu 7 dni uwzględniony, może on wystąpić o sprq- 'j 
stowanie opinii do kierownika jednosfki nadrzędnej nad ;~ 
zakładem pracy, nie póżniej niż w ciągu 14 dni od OtfZY~ '~ 

,"4 
,~l 

mania opinii. , 

§6. Jednostka nadrzędna nad zakładem pracy, po roz
patrzeniu sprawy · w porozumieniu z nadrzędną nad radą 
zakładową instancją związku zawodowego, może sprosto
wać: wydancv opinię lub zobowiązać zakład pracy do wyda
nia opinii o treści właściwej. Sprawa powinn~ być ,f0zpa-

.' ~rZOnq\\T, c~ą,g~ l (dni od otrzymania wniosku pracównika! , -

. ' § 7: RaiIa· Ministrówpo ' porozumrerii-ii z Ce:ntralną ' R"il
dą ,Związków ZawodoWych w drodze :rozporządzenia: ' 

J 
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o określi , szczegółową zasady: , i tryb wydaWwnia oraz , 
prostowania świadectw pracy i ,opinii 'z, uwzględnieniem 
niezbędnych odrębności w stosunku do kierowników 

, zakładów pracy i ich zast\ępców, 
---2) określi przy..padki, w których , zakład pracy jest ...obo-
wiązany lub może żądać przedłożenia opinii z poprzed
nich zakiadów pracy, 

. 3) może wprowadzić obowiązek dokonywania okresowych 
ocen 'kwąl1fikacyjnych nie~tórych grup pracowników 
oraz ustalić za.sady , sporządzania tych ocen. ' 

Art. 99. § 1. . Pracownikowi przysługuje roszczenie o 
naprawienie szkody wyrządzon'ej przez zakład pracy wsku
tek hiewydilOia w terminie lub wydania niewłaściwego 
świadectwa pracy albo opiJtii. 

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w§ 1, przysłu

guje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania beż 
pr~cy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. 

§ 3. Roszczenie o . odszkodowanie w związku z wyda
, 'n'lem niewłaściwej opinii może być dochodzone ty Iko ' wów'

czas, gdy zosta! wyczerp~ny tryb llOstępowania określ 'ony 
. wart. 98§ 5 i 6. . i 

§ 4, Orzeczenie o qdszkodowaniu w związku z wy
daniem niewłaściwego świadectwa pracy lub n i ewłasciwej 
opinii s·fanowi podstawę do zmiany tego świadeCtwa lub 
opinii. . 

. 
R(ndział II 

§ 2. Pracownik nie posiadający kwal.ifikacjizawodo
wych wymaganych na stanowisku, na któryin jest za trud
niony, jest obowiązany do ich uzupełnienia w ..terminie, i w 
sposóbu sta'lony przez zakład pracy. Zwolnienie z tego .obo
wiązku może nastąpić z uwagi na wiek, wieloletni staż pra
cy, stan~drowia albo inne warunki osobiste lub rodzinne, 
teżeli pracownik właściwie 'wykonuje pracę. " I 

§ 3. P.acownikowi, który w_ określonym przez zakład 
pracy terminie nie dopełnił obowiązku uzupełnienia kwali
fikacji zawodo'wych, może być za wypowiedzeniem powie
rzona inna ' praca odpowiadająca jego kwalifikacjom. Do
tyczy to również pracowników,- o których mowa ·w· art. 39 
pkt 1-3. " 

Art. 103. § 1. W zakres,ie ustaJ.onym prz~z Radę Mini
strów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawo
dowych zakład pracy ułatwia pracownikom uzupełnianie 
wykształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

, § 2. ' Na zasadach określonych odrębnymi przepisami 
zakład pracy lub jednostka nadrzędna organizuje i prawa
dzi---"kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
pracowników . 

Rozdział IV 

Regulamin pracy , / 
. ' 

Art. 104. § 1. ' Regulami!) pracy ustala porządek we
wnętrzny w zakła,dzie pracy oraz określa związa'ne z _pro
cesem pracy obowiązki zakładu i pracowników • 

§ 2. Rada Ministrów po porozumi'enlu z Centralną Ra-
ObowiąZki pracownika dą Związków Zawodowych oKreśli szczegółowo w drodze 

rozporządzenia zakres stosowania regulaminów ,pracy 
Art. 100. § 1: :Pracownikjest obowiązany wy.konywać i spraw normowanych regulaminami 'oraz tryb ich wprowa- -

pracę sumiennie i starannie, przest~zegać dyscypliny pra- . dzania. , , ' 
' cy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które do- I 

tyczą pracy. _ 

§ 2. Pracow,nik jest obowiązany w szczególności: 
f) przestrzegać ustalonego w zakładzie czasu pracy i wy

korzystywać go w sposób jaj{ najba,rdziej efektywny, 

2) ' dążyć do' uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyni
, , ków i przejawiać w ;pn 'celu odpowiednią ini5jatywę, 

3L przestrzegać regulaminu pracy .i ustalonego w zakła
dzie pracy porządku, 

\ 4) przestrzegać przepisów i zasad bezpieneństwa l hI
gieny' pracy oraz przepisów przeciwpożarowyc,h, 

5) dbać b dObf.o " zakła'du PUl.cy, chronić mienie za~ładu 
i używać je zgodnie" z przeznaczeniem) 

6) przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej, 

7) pr'zestrzegać zasad współżycia społecznegp. 

Art. 101. Pracownik zatrudniony ' w pełnym wymia
rze czasu pracy nie ,może podejmować dodatkowego za
trudnierna blez zgody zakładu pracy, jeżeli przepis szcze
g61ny nie' stanowi inaczej. 

Rozdział lIt 

Kwalifikacje 'zawodowe pracowników 

i Art. 102. ' § 1. ~waHfikacje zawodowe praco,!Vników, 
wymagane do wykonywania pracy okreś\:one'gu rodzaJu lub 
-na' określonym stanowisku, ,ustalają tary-fikatorY kwalifika
eyjne lub innę przepisy o wynagrodzeniu. ' 

§ 3. W ,tym samym trybie Rada Ministrów oklreś1i za
sady uspraw'iedHwiania nieobecności w pracy oraz udzie
lania zwolnień od pracy, a także przypadki, w których 
za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zach6wuje 
prawo do wynagrodzenia. -

/ 

Rozdział V 

Nagrody I wyróżnienia 
/ 

Art. 105. Pracownikom, którzy 'przez wzorowe wypeł
nianie swoich . óbowiązków, przejawianie inicja·tywy ' w 
pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakO'ści przyCzy
niają się szczególnie do wykohyw,ani~zadań zakładu, mog,, _ 
być przyznawane nagrody i wyróżnienia. . 

Art. 106. Mogą być stosowane następująCe ' nagrody 
i wyróżnienia: 

1) nagroda pieniężna, 

2) pochwała pisemna, 

3) pochwała publiczna, 

4) dyplom uznania, 

5) inne wyróżnienia przewi.dziane w poszczągólnych ga
łęziach lub zakładach pracy. 

Art. 107. § 1. Nagrody I wyróżnienia przyznaje kie
rownik . zakładu pracy po zasięgri. ięciu opinii rady zakła

dowej. 

§ 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub 
wyróżnienia składa się do akt osobowychpras:ownika. 

",,: 

--/ 

/i 



~-,. , . 

. 
" 

" " .. 

-.'\ 

~ .' 

. , 

.~-:t-!".;;~,~ ., 

/. 

Oden1!!l11k Ustaw Nr 24 2"68 - .F·.I1J z. 1U 

hit. 1168. :§L Za Jnie lprze:słuegra-m(e prz'ez pr:aciownik,a 
1115jp:<ldecz;n,il!lneg,0 :iliCIk.ł,a clu 'jillf<i!'Cy !\llsta:IQ!i\'Ego PQo[ządkll1 idy s
cypliny pra'cy" [,e,@,wl,ami,nl!l '{ilra:cy. .przelPis0W hez.pieczeń

",-twa i higieny pracy oraz przepisów przeci wpożarowych, -, 

slosuje się·: 

4J 'karę u!!,>,'l!I:rmienia, 

'2, 'k-aręi1laga'Ry. 

, § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracowni~a l!lspołecz
liionego zakładu pracy przepisów bezpieczeńsi wa i 'higie
ny pr.:acy lub przepisów przeciwpożarowy-c'h,opuszczenie 
pra.cy bez usp:raw'iedHwien:ia, stawienie się do -pr;acy w sta" 
:nie nle:trzeźwości lub spożywanie alikoholu wczasi'e pra-
r.y - stosuje się również kllIę pieniężną. . 

§ 3. Kara -pienięzna za jedno przekrocżenie, Jak iza 
, 'każdy dzieńnieusprawied'liw'ionej 'nieobecności , n'ie może 

by.c wyżs.ca od jedundniowego wynagrudzenla pracownika, 
a łącznie kary pieniężne nie mogą. przewyższa.ć dziesią·tej 

części wynagrodzenia przy;padają,cego prac ownikowi do 
wypłaty, po dokonaniu potrące·ń, o których_mowa wart. 87 
§ 1 pkt 1-3 .. 

,§ ·4.. Wpływy .z kaT pł.eni,ężnychprzeznacza się na cele 
,s'G c j aj Tle :zakład u PI aey . 

Art. 109.§ 1. Kara nie może być zasto.sowana po 
'1I1'jil'tywiie 2 ty'godn'i ud fl owz,jęci-a wi;a(d0m,0śd :0 uaruSlleniu 

- ~bOWłązku pr.alc'owiIliclleg.01 po U1pływjile3 miesięcy od do
p.\!rszczeulia się tego nanll.Sz en.i.a. 

§ 2. Kara moze być zastosow:ana t y ·lko po uprzednim 
wysłuchaniu pracownika. 

Ar.t. HO. § 1. . Kar·ę .st.osuJ.e ki.ewwnik 2;akJa,(iju pracy 
ł ;zawi,adamia i() tym pr;a;oownlka / na piśmie. Odpis pism.a 
.składa sJ.ę G:o ,akt GSGbowych pr,a,cGwnika. 

§ 2. Kierownik zakładu pracy może jilodać do wiado
mości załogi fakt ukarania pracownika naganą, jeżeli uzńa 
to za wskazane ze względów wychowawczych lub dl.a 
umocnienia porządku i dyscypliny pracy. 

Art. 111. § 1. Przy stosowaniu kary bierze się pod 
uw.agę w szcz'e!!Jó1rl'Osci rodzaj naTli'sz'eni-a ubowiązków pra
'CoWJlltc.zy'ch, stop'iea winy jilracownika i jego dotychc,za'so
wy, stosunek dO' pra'Cy. 

§ 2. Kierownik .zakl-arlu p racy mą,że odstąpić od kary, 
jeżeli uzna za wystarciają c e ' zastosowa,nie 'fobec pracow
nIka inny-cb ;swdk-ów ·oddzia:ływani.a wychowawczego. 

Art. 112. Pracownik może w ciąga 3 dni Gld dnia za
wiad.omienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględ
nieniu lub 'odrzuceniu sprzeciwu decydtl je kierownik zakła
du pracy w 'porozumieniu z radą zakładową.. Nieodrzucenie 
sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia Jest równo
znaczne z jego uwzględnieniem. 

Ar1. 11'3. § 1. Karę uważa się za ,n,ieby;łą j wzmi.ankę 
o niej wykreśla się w aktach zak ładu pracy, a odpis za
wii'ad,tll.m1ieillli.a .10 ukar aniu l!Isuwą -si:ę ·z .akt GSOGGlwy,ch pra
'OOiW~k'a, lpO lr.0'k.u 'nienaganne3 'PI,acy. 

, . i 
§ 2. Kierownik za~ładu pracy, biorąc pod uwagę osiąg

męcl!a w pracy li 'n:ke1ll-aga'llne zachowanie slępra.cownika 
. .po uUrtdiDiu, mn±e w :te.rm,ulie w<:lZIeŚlniiejszym - oz wiłasnej 

iin1:ajatywy Lh'b na Wlili05ek Jr·a:dy zakt,adlOwej - lUznac kai'l~ 
'za nie byłą. 

D 'Z I A ł. p JJ Ą T .Y 

ODPOWIEDZIALNOSC MATERIALNA PRACOWNIKOW 

Rozdział I 

Odpowłedziatnoś&-1H'aC9Wł1ika ,za sa:k'O(lę.-w'Vi'~ąd~oBą 
za-k-ładowł ·pracy 

Ąrt. H4. Pracownik., który wskutek n lewylwnania lub 
nienależyteg:o wykon'ariia obowiązków pracowni.czyc'h ze 
swe j winy -wyrządził zakładowi pracy szkodę, pn·nos i od- . 
powied2liillność ma teria lną we dług zasad okr'eślonych w 
prze·pisadll Ilin',j'e j:sZ1e'go r';zcl.zialu. .. 

Ad. U5. PIa:cow.nLk pOf>lOsi odpowied,zialność z,aszk.o
, dę w granicach rzeczywiste j straty zakładu i tylko za nor
malne następstwa działa nia lub 'ian-ie,chania, z kt'Ó rego wy-
nikł·a szkoda. -

Art. 116. Zak ła d pracy jest obowiąz'any wykazać oko
liczn oś ci uzasadniając e odpowiedzialność pracownika oraZ 
wys,o'kość powsla1e j' 5z)wdy, ' 

Art. H7. § 1. PracownIk rlle jilo'Ilosi odp,o·wieqzialno.śd . 
za szk odę w takim zakresie, w jakim zak ład pracy lub in
na osoba przyczyniły się do jej powstania .albo zwięks.ze

nia. 

§ 2. Pracownik n1y po:no.si ryzyka związanego z dzia
łalności ą za kłaQu, a 'w szczególnoś.ci nIe odpowiada za 

:szbJ-dę wynikł·ą w związku z działan.iem w granicach do- ' 
puszcllad nego ryzyka .. 

§ 3. Jeżeli zakład pracy przyczynił się do powstania 
szkody, odpowiedzialność za część szkody nie obciążającą 
pracownika p.onosi .na :zasil.a ·ach -o:kreś:lollyc!h przepis.ami ni
ruejszego l'02ldz.jału 'ki,erownik z:aktadu pr,a cy lub inny PTil
,c'own.ik 'odpow 1ie d;żialny z·a przyczynien:i-e stę zakładu do 
powstan.ia tej szkody. 

Art. 118. W razie wyrządzenia szkody przez kilku 
pr,acownik<ów każdy z 'nich jilllnos-i 'Gldpowiedzialn:oś-ć za 
część szkody stosownie do przY'czyni<Emia s ,ię .do niej' 
i stopnia winy. Jeżeli nie jest moż l i we us talenie .stopnia 
winy i , przyczynienia" się poszczególnych pracownjków .do 
powstania szkody, odpowia.dają oni w częśc i ach równych. 

Art. 1'19 . . § L Odszkml ow.<rnie ustala się w 'wysokości 

wyrządzonej szkody, jednak nie może ono .przewyższaĆ 
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. 

§ 2 . . Jeże li wysokość szkody nie przekracza 500 zło

tych albo stopień winy pracownika jest· nI-eznaczny, kie
rownikzakładu pracy może - z własnej inicjalywy lub 
na wniosek rady zakładowej - zaniechać dochodzenIa od
szkodowania i za stosować wobec pracownika karę przewi
dzianą wart. 'fOlf 

Art. 120. § 1. W razIe wyrządzenia przez pracownika 
Wzy wykonywaniu , p rze z nieg o. obowiązków p racowni
czych szkody osobie lrz'eciej, zobowiązany do naprawie
n ia szkody jest wyłącznie zakład pracy. -

,§ 2. Wobeczakładupr.a·cy, ktory n:ap;rawil .sz~:odę wy
yządzGlną osohi-et<t.zecięj , p:raoowni:k ponO'Slocl<powi:edziial
DOŚĆ przewidzianą w prz.ep'isach nini:e jS2ego riCzdzi;aw . 

\ 1 
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Alt. 121: §. L. Jeżeli , naprawienie sz:ko~y naslę:f)'uje na 
podstawie· ug.ody p;(i}miiędzy zaK.ła,d'em p>r1l<cy i pracowni.
kiem, wysokość odszkodowania .może być oGniżolua . rial}
wyżej jedna k o jedną trzecią, przy uwzględnieniu wszyst
k ich oltoliicz'ności sprawy. 11 w sZ'czególno'sci stopnia winy 
pracow.nika i· jego stosunku' do ob'o-wią'zków pracowniczych. 

§ 2. Przy uwzg·lędnieniu oko li czności wymienionych w 
§ 1 wysokość odszkod0~ania może być tak i e o'bniżona 
p rzez sąd. najwyżej j2d'nak ·o jedną piątą; dotyczy' to rów
ni eż p~zy. pad ku, g,dy na;ptawienie szkody następuje n'a pod
stawie ugody sądowej. 

Art. f22. Jeżeli pracownik d opuści ł s ię zagarnięcia 
mienia społecznego albo winny sposób umyśfni'e wyrządził 

. szkodę:, jest obow ~ązany clIl!)- j:e j naprawie'nia' w p:efnej' wy-
sokoś lt i. ' 

Art. 123,. Spory O> na·prawieaie szkód wyrZ'ąóronycb 

przez pra€:ownika rozpoznają, sądy powszecnne. 

Odpowied,zialność. za. mienie, po.wierzone pIacow,nlkowl 

Art. lU. §. 1. ' Pracównik. któremu' powierzono, z. oba
wiązkiem zwrotu al'bo do wyliczęnia się: 

1) pieniąd'ze, pap'i,ery wartościowe· fuh koszf,<}'wnoścf, 

.2) lliar.zędzia i il'ls ttmm errt.y , 1u-1;} p o d:i!J'bne· puedrnilioty 01'11<% 

odzież ocJaroulilą i wb'iJ.czq lub spnęto,t:blfony O'SO blst eJ" 

odpowiada w pełnej wysokości' za szkod'ę powstałą w · tym: 
mie.niu. 

§ 2. Pracownik o .powiada w pełnej wysokości rów
nież za szkodę w mieniu ' inń'ym niż wymienione w § l, po.
wierzonym mu z ubowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia 
się· ' / 

§ 3. Od odpowiedzialności okreś'lonej w § 1 I 2 pra-
. co,waik moż.e się r1.woInić,. jeżeli wykaże, że szkoda po
wstała z przyczyn od' niego n iezałeżnych, a w szczeg:ól'nośd 

wskutek niezapewni'en:ia przez zakład pracy-warunków 
umoiliwiający,cb zabezpieczenie powierzonego mienia. 

Art. 125. § I. Na zasadach ok reślonych wart. 124 pra
cownicy mogą prz.Yiąć wspólną ... odpowiedzialność ma
terialną za mienie zakładu pra:CV powi-e-none -im - łącznie 
z ollowiązkiem- wyliczenia się'. Podstawą ł-ąc.znega -powie
rzenia mienia jest umowa .(l, wsp.ółod'p.owiedziaJności.: ma
terialnej" Zćl'war~a' przez pracowników ,~ zakładem P'racy. 

§ 2. Pra.co,wuicy p'ml'€l:sl'ącry ws:p6hną QG}OOwtedrzia'imlo;Ś't 
materialną odp!owkad!a,jiJ- w. c:zę.ś .da;€~ ob-eś~gnY'cb W \ 1ml0J' 

wie. JednalkŻ'e!' w razie usta>fel'llia, ze' sZ'kodJa w calłości! 1.U1D 
w części znstćliłal sp;owodowanć!: p.rzez niekhó'-Y'dl pn'acowM
kow, ' za całość szkod:y l'uh za stosowną jej, część, od,poIWia... 
dają tylko spra.wqr szkody. 

• Art.. 126. §, 1'. Ra,da' MinIs-trów po porozumieniu. z Cen
tralną Ra:dą Związ.k.ów Zawodowych okresli w drODze roz
porządzenia: zakres ' j- szczegółowe za.sady st osowania, prze
pisów art. r25 ruaz try!>' Łącznego i'0wierzaniar mienia. 

§ 2. W tym, sa'mym trybie 'Rada . Mill'isl!rów może 
określić ' warunki odpowiedz1a'lności za szkodę w mieniu, 
o którym mowa wart. 124 § 2 i W ·art. 125: 

l) w ogranicżonej wysokości, ustalonej' tym rozporządze
niem. 

2) na zasa-ctacl: przewidzianych wart. 114-116 i 118. 

Art. 121. D'Q) ot!l,powied·zi.alllloś.a:i' 0k.Eeś.1€),1ł;el Wi art., t24~ 
. 126 s-tosujiS się odpowlednio przep.i!s.y (l,]t. 1ft i 121-123. 

DZfAŁ SZO'STY -

CZAS PRACY 

:Ro,z·dzia.f I 

Wymiar 1 rozkład czasu pItacy 

Alt. 1.28. Cz-as.em pracy jest czas., w któ.rym pracownik 
pozostaje w dyspozycji zakładu P'Iacy w zakJadzi:e łub w 
innym miejs'cu wyzna,czonym do.· wykon.ywanJa; pIa€:Y . 

Aft~ 129-.. §. t. Czas, pra.cy AJ.e, moq;e p.rze'kracza,ć 8 go-
idzin, na dobę i 4(:i, gocd,zh}. na, tydzień. . 

§ 2: Rada Ministrów po porozumi'eniu z Centraliną R'a
.clą Związków Zawodowych określa w drod~e' fOZpor.ząd'ze'

niill zakres j, zasady skracania czasu. pracy. 

Ar-t. 13!t § 1. Czas pra~y pracowników Z'jI~rudJ.i onycIr 
przy pracach szczególnie uci'ążI iwycl'l lub w warunk'!I'ch 
sz!{oo'Eiwych d1'a zdLOwia podlega sKróceniu poni:że·j r wymi'a
ru przewidzianego, wart. 1.29. Skrócen.re ' może polegaĆ' na 
zmmli<ejs,zeruu d:zlenm-e:gl0. lub, t.ygodn1oweg;Q wymi'atl'lt €Za su 
pata.ey alh<il, na Uos.ta:no.wieniu P'!ze'fW w !il~a:<;-y wl:i.czany,ch. 
do czasu pracy. Sk,rócenie czasu pracy ' wP'rowa:dza, się. na, 
nas trwanj,auciąż-liwych Lub s,zkadlLwychwarunków pIacy. 

§ 2. Radia: Mini'st.rów po' porowmie'uiu z C'enfraFną. Ra
dą Związkćw Zawodowych okreś\,a· rodzaj,e 'pn'e', pUY' któ
rych stosuJe się: skrócony cZ'as pra:a:yr ola z: zasady Jego> 
skr a c aRia .. 

Art. 131. § 1. Rozkład czasu pracy w za,kładzie, a w 
szczeg.ólnośd początek t koniec pFa€y. prze'rwy w pracy 
oraz tryb pnesuwalDia zmial\ll usta~a Fegul~aJll'l'jn\ pr.acy. Ił W! 

zakła,dz:ie pracy, w' któ'rym' ni-e ma, ;eg,m;tćllmi'ITu - k ier0lw-, , 
ni'k z-ak!cadu w porozu.mieniu z Iaeią za1klraldolwą. . 

, § 2. md:.ywidu.aJlme. rozkłady C:Z..,SllI p;racy ustana lHerow
l'I!ik zakład·u; pI.alcy. 

Rozd-z-i ał II 

Czai pracy w ' rudlU ciągłym , 

Art. 132~ §. L Ptacą w ruchu dągłym' jesl praca" która 
ze względu ner. technołogi:.ę produkcj:i'. niemoźe«być wstrz.y~ 
mana. 

, §" 2. eZ.as pUle);. w Fl:fCi:hu d>ąg)Łym; nlJi)Ź'.e! byli: prz:edtłużO"
ny d'0' 4& g.odzin. pi\z.edę;tnie: na, tydzfe'D w przyj,ę,bym 0~k.re
sle ro:.z1ic-remow:yim~ · trwa~~ID, l)ie". dhlilŻ.ej, niir :4 t}l9Jodaie:,. 
W grainl€:aclili tej n'<il·~y ezas pra<>y" moż.e. uy-e~ p.r~d;łuźo.n.V 
j:echregC!lt dnrar w miek.!0,.ych t:Vgiad<n·fadlldo. 1,2. godzilL Praca! 
ponad 8 godzin na' . d obę i pfZeoę,tnie: pOLla.d 46 g,odzfn, na, 
tydzień w p.rz.y.-ję:t'jlim oJues-ie rozHcze:tli6ltW'tm. .jest pracą w 
godzinach nadLiczbowym. 

§ 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednfo, jE'że li praca 
nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciąg
łego zaspokaJa ,~ia potrze'D l uchrro,śd. · 

§ 4. W ruchu cią,g.łym, iok równ,jei. w in.Llych uzasad
ni onych przypadkach, może. być sto.sowana czterobrygado
wa lub podohna or.gan,izacja pracy . w Ictorej .czcJs pracy nie 
przekracza 8 godzin na dobę, prze cię t llli e w przyjętym 

'-
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okresie rozliczeniowym jest krótsży' njż'-. 46 godzinna t y-
. dzień. Praca Wgranica'ch ,tych norm nie ' jest pracą w go-! 

dzinach ńadliczbo~ych. . , . 

. Rozdział III 

Praca w 90,dzl;"ih nJdliczbowlch 
li .; 

Art. 133. § L Praca wykonywańa ponad rioflny czasu 
pracy, ustalone 'zgodnie z' przepisamik0deksu, stanowi 'pra
cę Vi godzinach nadliczbowych: , Praca taka jest QOpusz-

.'cza.lna"tylko w razie: " '/, . " 
l) 'k,opieczrrości prowadzenia akcji. ratowniczej dla ochro

riy żyCia ' lub zdrowia ' Judżkie'go albo dla ochrąny---mie-
nia 'lubusunięcia' awarii" ' 

2) ,sz~zególilych potrzeb zakładu ·pracy. 

'§ 2. Liczba godzin 'nadliczbowych przępracb~any~h ''w
związku z okolicznościami ()kreślonymi w § ) ,pkt 2 nie 
może , prze~r09.zyć dla: poszczególnego pracównika 120 go-
dzinw roku, kalendarzowym. . 

" ~ - - ""' ;- ". 
§ 3., Rada Mini'ś1r0w po- porozumi'Einiu z-Cen,tralną- Ra

dą Związków Zawodowych może ustćHić , na Czas określony 
inną niż ' Vi §, 2 dopuszczalną licz.bę- godzin nadlir;zbowych 
~ " okręślon.ych .zakładach " pracy lub ·- d,ziedzinach gospo-

. darki. . ' , 

Art. 134.§ 1.,. ;Za . prapę ,w 'godzinachnaqljaź.bD:wych , ~ 

: o;P,tPCz norm,a I.ń~~9- wyn?gr-pdzel!ia '7"" przysługuje:" dodatek 
w wysoko$~i: , '.' ,,') , " , 

, ,.- \., - ,'. . o"~ ......... ... 
...;.. 50.°/. wyna.grodzenia wy.nikającego z osobistego zasze-

• -c.," , .. ' . " . . ' • 
regowąpiapratC0wnika - za pracę , w dwóch ,pierwszych 
godżinach nadliczbowych na dobę, ' 

~ 1000/C! tego wynagrodzenia - za ' pracę 'w qalszych go
dzinach naClliczbowy'ch oraz. w , godzińach nadliczbo
wych przypa,dająe;.ych w 'nocy lub w riiedzielei święta. 

, 
§ 2. Dodatek, o którym mowa w §1, nie przysługuje 

za pracę w niedzielę w normalnym czasie pracy, jeżeli pra
cownikowi udzietono innego dnia wol,nego od pracy w ty
godniu. Dotyczy to również pracy w dzień świąt.ęczny. ' 

, ~ . , 
ArL 135. '§ 1. Pracownicy zajmujący kief0wnicze i in

ne samodzielne stanowi!jka pr<icy mogą być zatrudniani w 
razie , kOlliecznoścf poza nórmalnymi godzinami pr!łcy bez 
pra\vado Oddzielnego :wyn,agrodzenia. ' 

§ 2.. Rada MJnistrów po porozumieniu z Centralną 'Ra- , 
dą Związk'ów Z-awOrlowych określi w drodze rozporządze
nia . prz'ypadkl, 7N których pracownikom ~,ajmującym . kie

' rownicz~ l ljlne s.amodzielne stanowiska pracy przysługuje 
od.dzieI.ne, wynagrodżenie za pracę w godzinach ' nadliczbo
wych. ,', 

', ' ,4" ' . f 
,_Art 136. Do pracowników, których czas pracy z uwa-

gi -na ródzaj l ~warunkl pracy Illoże być określony - tylko 
wymiarem ' icłi zadllń, nie ,stosuje sięprzepis6w art. 134 • . , 
Zadani'a tych pracowników ' powinny być ustalone w taki 
sposób, aby pracownicy mog)i je - wyko!1ywać w normal
nym c;zasie pracy. PracoWników tych i przypadki, w kt6~ 
rych przysługuje im wynagrodzenie za pracę w godzinach 

. riadHczb'owyt:h, oraz zasady wynagradzania ta ' tę pracę 
określają prz«:p.isy o wynagrodzeniu. ' 

Rozdział IV , . , 
Praca w nocy oraz ·w -nledzieJe ,jJwięła 

Arl 137. § t. Pora nocna obe~u.je 8' gpdzin pomię
~zy ąodzinami21 ' i 7. W tychgrapicąch porę nocną określa 

Poz. i4:t 

reg,ulamin pracy, a".w zakładzie 'pracy, ,w którym nie ma 
r~gulaminu .,- kierownik zakladu w · porozumieniu, z radą 
zakłado,:\,ą· ' 

§ 2. Za pra'cę w porze nocnej' przysługuje pracow'lli
,kowi zwiększone wynagrodzenie określone przepisami 0. . 

. wynagrodzeniu: ./ 

Arf. 138. § h Niedziele ocaz święta ) określone odn~b.- · 
nymi przepisami są dniami wolnymi. od pracy. 

§ 2. ,', Za pracę 'w' niedzieię lub '~i~to u\vaza' się ~pta~ę 
wykonywaną pomiędzy" godziną 6 ił tym d'niu ' a godziną {) 
następneg'() dnia, jeżeli. w, trybie określonym wart. .137 § .1< 
nieus-talorlo ihnej g'odziny. '" . 

Art. 139: § ' 1. ' Pr'aca w niediiele i święta jest d~wo-', 
lona w przypadkach ókreślonych wart. 133 § , l ' pkLl, ' w 
ruchu ciągłym, w czterElbl'ygadowej lub podob,nej organ'i
zacji pracy, ,przy remontach, w transP9rcie i Komunikacji; 
przy pilnowaniu mienia" w rolnictwie i hodowli or~ z dla 
wykonywanią prac koniecznych ,ze względ,u ,na ich .nży'-.' 

.tecz'ność społeczną i cddzienn-e potrzeby ludności, a w ,,' ,', 
szczególności ł" gastronomii, w zakładach hotelarskich, w 
zakła(:lach komunalnych, wzakładaC;h służ,by idrbwia oraz 
w 'zakładach ' ~n~wadzących działalność w zakresie kultu'ty, 
oś,wiaty, tur'ystyki i wypoczynku. .. 

. . ~ \ .. -"" 

§ 2. ,Praca w niedziele i , świ'ęta jest rÓwnież' qąZWQlo-
. na w, . .:źakładach śWiact'cząc.yMJ ,'usł,ugr dla llldności ł 
placowkacłii/handlu cfeŁaliczneg,o ' \'; zakresie ustalonym;w , 
dródze ' rozporządzenia Jilrzez Radę Ministr,ów ' pa' 1>oro'lu;,' , 
mieniu zCentralrią Radą Związków 'Zawodowych. 

" , ' .) . 
. \ . 

Art. 140. § 1. PracowniI{owi zatrudnio'nemu w nie~ 

dzielę zakład pracy jest obowiązany zapewnić inny dzień, ., 
wolny ;od pracy w tygodniu. Zakład' pracy moż~ , udzjelić 
dnia wolnego w zamiaR za pracę w święto. . t 

§ 2. W zakładach pracy, w których praca odbywa 'sIę 
również w niedziele, pracownik powini.en korzystać co . naj
mniej raz na 3 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie' 
dotyczy to pracowników zatrudnionych w czterobrygado
wej lub podobnej organizacji pracy. 

Rozdział V 

. Przepisy szczególne o czasie pracy 

Art. 141. . § 1, w' zakładach ~wiadcząCyCh usługi , dIet 
ludności, w placówkach handJu detaliczneg.o oraz w komu
nikacji samochodowęj' i w trans.porcie samochodowym czas 
pracy może. być przedhiżp,ny w . poszcze!;!6lnych dniach do 
10 go(;lzin na dobę, z tym że ' w okresie do je(lnego miesi~
ca~ a w komunikacji samochodowej i w transporde samo- . '~ 
chodowym '- do '2 'tygodni, czas Łen ' nie" może przekraczać 
liczby, godzin wynikająf;ej z norm czasu p'racy pr:.zewidzia
nych wart. 129. 

§ 2. Przepisy' § 1 mają również zastosowanie: , 

1) przy pracach uzależnionycn od pory roku lub waru!!
ków atmosferyc.znych, a, w szczególności w rolnictwi'e 
oraz w żegludze śrlSdlądowej. i przybrzeżnej, " ' 

2) .w zakładach , h0telarskich, domach wczasowych za-
kładach gastronomiCznych, ' 

' 3) w lot;ict~ie, przy ' obsł~dze ~}ządzeń wyma'gających 
pra~y ciągłej, ' ..' 

'4) . 'W komunik~cjrkolejowej i~ tnlńspoi'cie kolejOWym" oraz ~, 
. w ambulansach pocztowych, 

I 
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z tym że w tych przypadkach może 9YĆ u$tanowiony więk- ko.wego dnia ':'I0lnego od N.acy w . każ4ym , tygodniu, czas 
szy wymiar czasu pracy na <Lobę, a , w fazie sp'ołeczni~ uza - ' pracy może być przedłużony w pozostałych dniach tY9-Qd
sad nionych potrzeb - również dTuższy okres. ro.zli cze,- nia do 9 godzin, nie więcej jednak nii: 02 godziny na dobę . . 
n iowy. 

§i. Praca w granicach norm, 'o. kt6ryc9 mowa w § 1 
i 2, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych: . '. 

. § 4. Rada Ministrów po p9Tozumiebiu z . Centralną 
Radą Związków . Zawod·owych, określi w drodze rozporzą
dzenia zakres oraz warun!d i zasady stosowania pizepisów 
~ 1 i .2. W tym samym trybie Rada ,Ministrów może okreś-

§ 2. Przepis § 1 dbtyczy również stosowania krótsze
go czasu pracy niż przeciętnie ' 49 godzin na tydzień w 
przy jętym okresie . f0z1ic~eniowyIl}, w drodze udzielania . 
dodatkowego dnia woJnego w niektórych tygodniach, 
z tym że w tych tygodniach, w których nie udziela się do
datk0wego ·dnia . wolnego ' od pra,cy, czas ' pra.cy może być 
przedłużony' do ·48 godzin. 

Jić w~ymiar czasu przeznaczonego na . czynności .,zdawczo- Art. ł49. § 1. Pracownikom, którzy z powodu urlopu, 
odbior.cze i iI1ne zWłąiane z . obs'ługą p.ojazdów samochodo- choroby lub innych przyczyn, nie mogli wykorzystać do-
wych, którego nje wlicza się do czasu ~Iacy, ustalając jed- datkowych dni wolny~h od pra-cy w wyznaćzon,ych ter-
nocześnie dodatkowe wynagrodzeJlie za te czynności. I ~ minach, nie przysługują w zamian inne dni wQlne ,od pra~ 

A t 142 . ' ' .' . _ cy ani żadne rosz,czenia z tego tytułu, chyba że prze'pisy, 
r " .. ' Przy pr aCa.Ch polegąjącyc.h ·na dozorze , urzą o których mowa' wart 150 stanowią inac;zej 

dzeil. lub związanych z częśc iowym ,pozostawaniem w po- . . ' . 
gqto.wiu, .do pracy mo~e być wprowadzony w drodze regu- § 2. Pracownik, który na': po.leceni~ , 'ż~kładu pracy 
la.minów . pracy, w poszczególnych dniach i tygodniach, wykonywał pracę w dniu wyznaczonym dla giego jako do-
d tuiszy 'czas pracy, niż to wynIka z przepisów art. 129, je- datkowy dzień wolny ad pracy, powinien otr'zymać dzieli 
żpJi jest ' on wyrównywany skróceniem czasu pracy w in- w;olny w innym terminie.. Nie dotyczy to kierowników za
nych 'dniach lub tygodniaoh w okre.sie nie.' przekraczającym kładów pracy i, ich zastępców. 
jednego ,miesiąca. · Praca w .granicach takiego rozkładu cza- . 
su pracy' nie jest pracą W· godzinach n,a.dliczbowych . . 

Art. 143. W zamian za c~as " pr~epra'c'owa'ny , ponad 
lis,taloną normę' lderownik z'akładu pracy, na wniosek pra
cownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu 
wolnego 'od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie 
przysługuje dodatek za pracę w godzinach / nadliczbowych. 

Art. 144. § 1. Czasu dyżuru pełnionego przez pracow
nika poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub in
n ym miejscu wyznaczonym przez zakład pracy nie wlicza 
s i ę · d'o czas~ pracy: jeżeli podczas dyżuru pracownik nie 
w:ykonywał ' pracy. . 

§. 2. Za ,czas dyżur~przysługuje czas wolny od pracy 
. w wymiarze' odpowiadającym długości dyżuru, a w razie 
braku mo:i!iwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodze
nie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika. 
Nfe dotyczy to dyżurów pełpi'bnych przez pracownika 
wdomu. 

Art. 145. ~ada Ministrów po porozumieniu z Central
ną Radą Związków Zawodowych wprbwadzi w drodze roz
porządzenia ni.ezbędne odstępstw.a od · przepisów niniejsze
g o dz,iału w stosunku do pracownjków. zatrudnionych przy 
piln0waniu oraz określi zasa-dy wynagradzania tych pra
cowników za pracę w godzinach n'adlicżbowych. 

Rozdział VI 

Zasady wprowadzania dodatkowyt~ dnł ~olnych od p,racy 

. A~t. 1 46. Na zas~dach okreś l onych przepisamininięj
szego rozdziału ' mogą być wprowadzane dódatkowe' dni 
wolne od pracy. 

Art.· 147. W razie udZielania dodatkowych dni wolnyc:h 
od pracy w niektórych tygodniach . - przy stosowan iu 
46 godzin jakO' przeciętnego czas·u pracy na tydzień w przy
jętym okresie rozlicz~njowym - czas pracy na dobę może 

być przedłużony do 9 godzin', a c"fzas pracy w tygodniach, 
w których nie udziela się dodatkowego dnia wolnego - do 
48 godzin. 

Art. 148. § 1. W razie stosowania cza'su pracy krót
szego niż 46 godzin na tydzień w ' drodze udzielania dodat-

,Att. 150. Warunki . wprowadzani~dodatkowych dni 
wolnych od pracy, szczegółowe normy czasu pracy na do
bę i na tydzień oraz okresy rozliczeniowe tygodniowej ner
my czasu pracy, w przypadkach określonych w itrt. 147 
i 148, ustala Rada Ministrów po llorozumieniu z Centraln" 
Radą Związków Zawodowych. " 

Art. 151. Praca w granicach norm ustalonych' zgodnie 
z przepisami, o których mowa wart. 150, nie ' jest : prac" 
w godzinach nadliczbowych. . 

DZIAŁ SIODMY 

URLOPY PRA€OWNICZE 

Rozdział l ' 

Urlopy wypoczyn~owe 

':, . 

Art. 152. § 1. Praaownikowi przysługuje prawo do ,c~- ' 
rocznego, nieprzerwanego, płatnego ' urlop.u.~ypoc:tYnką
wego, zwanego dalej urlopem. 

§ 2. Pracownik nie m<;>że ~zec się prąwa do urlopu. _. 

Art. 153. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego 
urlopu z upływem roku pracy, a prawe do drugiego i dal
szych urlopów 'IIi każdym następnym roku kalendar.zeiwym. 

Art. 154. § 1. Wymi'ar urlopu wynosi: 

l), 14 dni roboczych - po roku prflcy, 

2)17 dni roboczych -:- po 3' lata'ch pracy.; 

3) 20 dni roboczj'ch ~. po 6 la,tach pracy, 

·4) 26 dni roboczy.ch - po 10 Jatach pracy. 

§ 2. Za dni robocze liważa się wszyst1,de dni. z wy
jątkiem niedziel oraz świąt' określonych ' w odrębnych prze

. pisa ch. 

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od kt9rego zależy wy
miar ur!oru, wlicza się z tytułu ukończenia: 

1) zasadniczej" lub innej równ.orzędnej szk'oły zawodo
wej - prz'ewidziany programem nau czania czas trwa~ 

' nia nauki, nie więcej jednak' niż 3 lata, ,-

.'-, 
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2) średniej sz)wły -zawodowej - pI zewidziany progr.amem 
nauczania czas trwania nauki, nie więceJ jednak niż 

~ 5 lat, 

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadni-
czy~h(równorzędnych) szk-ół . zawodowych - 5 lat, 

4) średniej szkoły ogólnokszt.a!cącej - 4 lata, 

5) szkoły policealnej - 6 lat, 

6) szkoły wyższej ~ 8 lat. 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie' podlegają 
sumowaniu. 

-
§ 2. Jeżeli pracownik pobi rał naukę wczasje ,zatrud-

nienia, do okresu pracy, od którego z1.l1eży wymi~r urlopu, 
wliczą się bądź okres zatIudni~nia, w którym była pobie
rana nauk'a, bąd? Qkres nauki, zależnie od , teg ~ , c,o jest 
korzystniejsze dla pracownika, 

Art. 156. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy uzy
s1(anie pra w.a ' do urlopu, wlicza 'si,ę ókres poprzedniego- za
trudnienia, chyba że przerwa w zatrudnienill trwała dłużej 
niż 3 mi,esiąoe lup stosunek pracy został ro..związany przez 
pracownika za wypowiedzeniem. Pracownik podejmujący . 

pracę po, prżerwie · w \l:alrudnien.iu trwającej dłużej niż 

3 miesiące lub po r.ozwiązan j u stosunku pracy za wypowie
dzenie~ ,. uz.yskuje prawo d o uIlopuz upływem roku pra.cy. , 

. ~, ~. D~ .. okresu r pracy, od ' ~tórego zale~y ~mia.r 'urlo~ 
p,u, wlIcza SIę okresy P9przedn1ego zattudm,ema oraz okres 
nauki, bez względunil , przerwy ' w zatrudnieniu. Jednakże 
nie ' wlicza się okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, w 
którym umowa o pracę wygasła wskutek ' porzucenia pracy 
przez pracownika. 

Art. 157. § 1. Pracownik, z którym stosllnek pracy zo
stał rozwiąza~y przez zakład pracy bez wypowie~zenia 
:r: jego. winy, uzyskuje pra/wo do uIlopu z upływem roku 

. pracy podjętej . porozwiązaniu stosunku pracy - w wymia
rze , bezpośrednio niższym, niż mu przysługiwał na podsta
wie art: 154 i 155 pr,zed. rozwiązaniem tego stosunku. Obni
żenie wymiaru urlopu następuje w jednym roku .kalenda
'riowym. . . 

§,2. Przepis § .1 stosuje się . odpowiednio do pracow
nika, któł:.Y porzucił pracę .. 

Art. 158. Pracownikowi, któ~y wykorzystał urlop za 
da~y tok kalendl!rzowy, a . następnie uzyskał w ciągu tego 
foku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje 
urlop. uzupełniający. ' 

:Arl." 159. Pracownik zatr udrilony przy . pracy sezono- ' 
węj uzyskuje prawo do utlopu w wymiarze 1· dnia za każ- . 
dy przepracowany miesiąc. ' 

.-t' , • 

Art. 160. Rada Ministrów po porozumieniu z CentriIlną 
Radą Związków Zawodowych może - w drodze rozporządże

,.nia wprowadzić d~jl poszczególnych grup pracowników 
płatne urlopy dodatkowe, gdy jest to' uzasadnione ze wzglę
du na pracę szczególnie uciążliwą albo wyKonywaną w wa
runkach szkodliwych dla zdrowia. ' 

Art. 161. Zakład pracy jest obowiązany udzielić pra
cownikowi urlopu w tym __ roku kalendarzowym, w którym 
pracownik uzyskał do niego prawo. 

Art. ' 162. Na wniosek pracownika urlop może być po
dzielony na części. Co na.jmniej jedna część u rlopu powin
na .. obejmować n ie mnie,j niż lO kolejnych dni kalendarzo
:wych. 

Art. 163. § 1. Urlopy Powinny pyć udzielane zgodnie 
z planem urlopów. Plan urlopów ustala kierownik zakładu 
pracy, po zas ięg nięciu opinii rady zakładowej, biorąc pod 
uwagę wnioski pracowników i konieczność ,zapewnienia 
normalnego toku pracy. 

§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowni
ków w sposób przy jęty w zakładzie pracy . Pracownik " po
wi'nien być zawiadomiony o terminie urlopu ' nie później 
niż na miesiąc przed dniem jeg-o rozpoczęcia. 

§ 3. Na wniosek pracownicy nal!eży udzielić jej. urlo
pu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 

Art. 164. § , l. Przesunięcie terminu urlopu może na
stąpić na wniosek pracown~ka umotywowanyważriymi ' 
przyczynami. 

§ 2. ' Przesunięcie terminu urlopu jest takż.e dopuszczal- ' 
ne z powodu szczególnych potr,zeb zakładu, jeżeli nieobec
ność pratownika spowodowałaby powa:ilhe 'zakłócenia'4oku 

pracy. 

,/ 

[: ~ 

! ' 

Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu ' \ ''': 't 
yv ustalonym te-rminie z przyczyn usprawiedliwiających , ' 
nieo .becność w pracy, a w szczególności z powodu: 

11 czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

. 2) odosobnienia w związku z chorobą zakażną, 

3) powołania na ćwiczenia wojskowe aLbo na przeszkole
nie wojskowe' na czas dO ,3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego, 

zakład pracy jest obowiązany przesunąć urlop na termin 
póiniejszy. 

Art. 166. Część udopu nie wykorzystaną z powodu: 

1) czasowej niezdolności do pracy. wskutek choroby 
tr wającej co najmniej 3 dni w czasie urlopu, 

2) odosobnienia w związku z .(;horobą "Zakażną, 

3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia 
wojskowego przez czas do 3 miesięcy, 

4) urlopu macierzyńskiego 

zakład pracy ' jest obowiązany 1,ldzielić w terminie później
szym. 

Art. 167. §. 1. Za-kład pracy może odwołać pracownika 
z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie 

w}!magają okoliczności nieprzewidziane 'w chwili rozpoczy
nania urlopu. 

'- ' , . , . - . . 
§ 2. Zakład pracy jest obowi.ązany pokryć koszty po-

niesione przez pracowIlika w bezpośrednim ' związku zod~ 
wołaniem go z urlopu. 

Art. 168. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z pla
nem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóżniej po 
końca pierws-zego kwartału następnego roku~end~rzo'" 
wego. 

. Art. 169. Pracownik traci prawo do urlopu pr'zysługu
jącego w roku, w którym następuje rożwiązanie lub wy
gaśnięcie stosunku pracy w razie: 

1) rozwiązania stosunku pracy przez zakład . pracy bez 
w.ypowiedzenia z winy pracownika, 

2) porzuc:enia pracy przez pracownika. 

Art. 170. W razie wypowiedzenia stosunku ' pracy przez 
zakład pracy urlop przysługujący za rok kalendarzowy, w 
którym , nastąpi rotwiązanie stosunku pracy, powinien być 

- wykor.zystany, w okresie wypowiedzenia, jeżeli okres ten 
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wynosi C() najmniej 3 miesiące. Jeżeli stosunek pracy wy
. powiada 'praco.w.nik, urlop ten powinien być wykorzystany 
w okresie wyp~wiedzenia, choćby ()kres wypowiedzenia 
był krótszy niż 3 mięsiące. 

Art. 171. § L W razie niewykorz'f'sta,nia przysługują-, 

cego urlopu w calościlub w części z po.wodu: 

1) rozwiązania lub wygaśnięci,a stosunku pracy, 

2) powołania pracownik-a do zasadniczej, okresowej lub 
zawodowej służby wofskowej, do służby wojskowej w 
charakterze ~andydata na żołnierza za.wodowego albo 
do odbYcia przeszkoleni.a wojskowego trwającego dłu
~ej niż,~ miesiące, 

przy!\ługuje ekwiwalent pieniężny. 

§ 2, Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za
kład pracy jest Qbowi.ązany wypłacić pracown.ikowi ekwi
walent pieniężny w. razie niewykorzystania urlopu z po
wodu skięrowania ,do pracy za granicą, 

Art. 172. Za: czas urlopu pracownikowi przysługuje 
wyn,agrodż.enie, Jakie by' otrzymał, gdyby w tym. czasie 
pracował. ' Zmienne 'Składniki wynagrodz'enia mogą być 

, obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okre, 
su 3 miesięcy poprzedzających iniesiąc .rozpoczęcia urlo
pu; w przypaqkach znacznego wahariia wysokości wyna
grodzenia 'okres ten może być przedłużony do ' 1,2 mie
sięcy. 

Art. 173. § 1. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
po porozumieniu z , Centralną Radą Związków Zawodo
wych w drodze rozporządzenia: 

1) określi szczegółowe zilsady udzielan-ia urlopów, usta
lania i wypłaca-nia' wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
'ekwiwalentu p'ieniężnego za urlop, 

2) może określić przypadki, W; których nie stosuje ' się 
przewidzianego wart. 156 § 1 .warunku przepracowa
nia roku dla uzyska'nia prawa do urlopu. 

§ 2. Przypadki, w których zmienne składniki wyna
grodzenia za urlop oblicza się na podsta wie wynagrodze
nia ' z okresu dłuższego niż 3 miesiące, okre'ślają właściwi 
ministrowie w . po-rozumieniu z Ministrem. Pracy: Płac 
i Spraw Socjalnych ora-z po porozumieniu z zarządami 

głównymi właściwych związków zawodowych. 

Rozdział II 

Urlopy 'bezpłatne 

Art. 174. § 1. Na wniosek pracownika umotywowany 
ważnymi przyczynami zakład pracy może udzielić , mu ,urlo
pu bezpła tnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia nor
malnego toku pracy. 

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie ~lic2'a się do okre
Su pracy, : od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 
3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszCzalność odwo
łania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. 

§ ł. Przepisów § 2 i :3 riie stosuje się w przypadkach 
uregulowano/ch odnliennie przepisami szczególnymi. , . r 

Art. 175. § 1. Na wnl6s'ek ' organjz'acji społecznej z.a
kład pracy jęst~bowiązany udzielić pra,c,ow-Il*k.O'wi' p0w&~a-' 
nemu do pełnienia funkcji z wybuflł"' urlopu b'ezplathego ncf 
czas trwania mandatu, jeżeli z wy'boru wynik~ obowiązek 

wykonywania pracy w cha\akterze pracownika. W tym 
przypadku przepisy art. 174 nie mają zastosowania . 

§ 2. Rada Ministrów (lk~reśli w drodze rozporządzenia 
organizacJe spo łec'Lne uprawnione do , wys,t l}powania z wnio
skami, o których mo wa "w § I, oraz us,lali zakres upraw
n i eń przysługujących pracowriikowi korzystającemu z urlo
pu bezpla tnego. 

DZIAŁ OSMY 

OCHRONA PRACY KOB] El 

Art. 176. § L ' Ni'e wolno zatrudniać kobiet przy pra
cach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla ich zdro
wia. Wykaz tych prac ustala w drodze' rozporządzenia Rada 
Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków 
Zawbdow'ych . . 

§2. Rodzaje prac, przy których nie wolribzatrudnJać 
kobiet ~godnie z wykazem, 'o którym mowa w § l, powin-
ny być określ'one w regulaminie pracy: '. -. ' 

Art. 177. '§ 1. Zakład pracy nie .rriożewypO\~iedzieć 
ani rozwiązać umowy o pracę w okre5'ie ciąży. a ,także ,w ~'. 
okresie urlopu macie-rzyńsk iego pracownic.y, ~hv'ha że za
chodzą przytzyny ' uzasadniającerozwiąza'oi 'e \lm(1wy bez 
wypowiedzen-ia z jej winy i rada zakładowa wyraziła zgo-
dę na ' rozwiązanie umowy\ W · ' razie odniówi-enia igody . 
p1rzez radę zakładową I kierownlk zakładu pTac;y może 00- , 
wołać się do je.dnóst-ki nadrzędnej' nad ' zak,la.de~ p'racy" 
która rozstrzyga sprawę po 'porozumieniu z właściwą. in-
stancją związków zawodowych. . . , 

§ 2. Przepisu § l nie stosuje się do pracownicy w 
okresie pró,bnym. 

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas okreŚlony lub 
na czas wykonania określonej pracy, która uległaby roz
wiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ' ulega prze
dłużeniu do dni~ porodu. · 

§ 4. Rozwiązanie przez zakład pracy umowy .0 ' 'pra,cę 
za wypowiedzeniem w okresię ciąży lub uilopu macierzyń~ 
skiegomoże nastąpić tylko w' razie likwidacji zakładu pra- " 
cy, Zakład pracy jest obowiązd'uy uzgodnić z radą zakła- . 
dową termin...· rozwiązimia umowy o pracę. W razie niemoż
ności. zapewnienia w ' tym okresie innego zatrudnienia pra
cównicy przysługują świadczenia " określone ' odrębnym:i 
przepisami; 

Art. 178: § 1. Kobiety w ciąży .nie -woLno -zatrudniać 
wgodzina'ch nacllicibowyc-h :ani w · porze nocnej. Kobiety
w ciąży nie wolno bez jej zgody- delegowąć . poza stałe 
miejsce pracy. 

§ 2. Kobiety opiekującej się dżieckiem. w wieku , do 
jeqnego roku nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzi
nach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również dele
gować poza stałe miejsce pracy. 

_ Art. 179: § 1. Zakład prac.y 'jest obowiązany przenieść 
do innej pracy kobietę w ciąży: 

1) za,trudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 

2} w razie stwierdzenia- przez zakład społecznej sł'użby 
zdrowia, że ze wZęJJędu na ,stan ci.ąży nie powinna wy
konywae prac~ d oltychcza sn.we}. 

"§- 2, Jei.eli przeniesienie. d.o., innej pracy powoduje 
obniżenie wynag-rodzenia, pracownicy ·przYsługuje dodatek 
wyrównawczy. ! 
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§ 3. Po ustaniu przyczyn~ u-zasa·dniających przeniesie
nie do innej pracy zakład pracy jest obowiązany zatrud
nić kobietę przy pracy określonej w umowie o pracę. 

, ~ 4. Zasady i tfyp stwierdzania, przez zakładY spolecz
nęl służby - ~dJowlakoniecZ'Ił0~cip'rzenoszeIlia , kO,biet w cią
ży do innej prę.cy w przypadka,ch"of których mowa ~, § 1 
pkt 2, określi Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

" .. .. ',_ .... .·-.f 

Alt. 180. § 1. 'Pracownicy przysługuje urlop macie. 
, rzyński w. wymiarze I 

ol) 16 ty~odni przy pie'Jwszympo~odzie, 
~) - 18 tyg'o'drii przy każdyxli następnym porodzie', 

.' ',:'" .. " -: ~, ',, " . , .: . 
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego 

, dzi'ęcka przy jednYD;l porodzie. ' 

. f 2, PraĆe,;~ni<;'y" kt6ra ; w:ychowuje , dzłetko przysp~so- , 
bi!>ne, przysługuje urlop macierzyński w wYIlłia.rze 18 ty~ 
godni również przy pierwszym porodzie. ' 

§ '3. ' Co' najmniej 2 tygodąie wrlopu maciefzyńskiego 
po,\\,illIly przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po 
poro~zie: ' , , . . 

1) co najmniej 12 tygodni, gdy urlop wynosi 16 tygodni, 

t) co najmniej 14 tygoc}rą" gdy urlop wyI}Qsi)8 tygodni, 

3) ~o najm~iej 2.2 tygodnie, gdy urlop wynosi 26 tygodni. 
, , 

'§ 4: Po porodzie przysługuje urlop mącierzyński nie 
'wykorzystany przed. porodem, aż do wyczerpania okresu 
ustalonego w § li 2. ' . . 

§ 5. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu 
. dziecka v.: okresie pierwszych 6, tygodni życia, urlop. ma
Cierzyński po porodzie przysługuje w wymiarze 8 ' tygodni. 
Pracownicy,która urodzjla więcej-ni~ jedno dzieGko przy 
jednym porodzie, przysługuje w takim p-'rzypadku urlop ma
cierzyński w wymiarze stosownym do' lIczby ' dzieci pozo
stałych 'Przy życiu. 

Art. 181. W razie . urodzenia dziecka wymagającego 
opieki . szpitalnej pracownica; która wykorżystała po ' poroo
d'zie8 tygodni' url'opu macierzyńskiego, pozostcrFączęść te
go u.tI'opu może wykotzystać ~ -terminie późniejszym, po 
:wyJściu ' dzi,ecka ze szpitala.' 

Art. 182. Jeźeli matka - rezygnuje z wychowywania 
dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia 
lub do domu małego ':dżiecka, '-nie przysługuje jej część 
urlopu macierzyńskiego przypadająca po- dniu oddania 
dziecka. Jednakźe urlop macierzY.ński po porodzie nie mo
że wynosić mniej niź 8 .. ty,godni, 

~t. .83~ § L Prij.~owni~a,która przyjęła dziecko na 
wychowanie L wystąpiła. do . sądu ,Opiekunczego z wuio" 
sldem : o wszj:zęc.ię postępowania ,w sprawie przysposobie
nia. dziecka, ma prawo , do f4 tygodni urlopu na waTun
k--ctch urlopu macierzyńskiego, nie dłvżej jedn~k niź do 
ukończenia przez dziecko ' 4 miesięcy zycia'. 

§ 2. Jeżeli' pracownica, O której mowa w § .1, przyjęła 
dziecko w wieku do jednego roku, ma praw@ d04 tygodni 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. , 

Att. 184. Za czasurloJ).u'Lmaclerzyńs~ie'9o przysługuje 
pracowrucy zasiłek połogowy ha ' zasadach ' i warunkach 
określl7mych odrębnymi pfzepisami. 

Art. 185~ §L Stan cią:zy powinien być' stwierdzony 
~wiadecfwem lekarskim. 
~ -

\ 

§ 2. : Ząk!.ad . pracy jest obowiązany, ud7-!~lać pracowni
cy ciężarnej, "z,wolni eń od pracy nazalec9nl'l ,p~ez I,ek,arza 
badania lekar:skie , przeprowadzane w .związku z ciążą. je
że1,i. baqqnia. t!'! nie' mogą być przeprowadzone pożagodzi
n~mip~acy. . . ~a , cza?lłieobecności w pracy z .tego pqwQdu 
pracownica :zachowuje prawo do wynagrqdzenia . . 

Art. 186. § 1. Na wniosek pracownicy zakład pracy 
jest obowiąz'any udzielić ' jej urlopu bezpłatnego w celu 
sprawowania opieki nad . małym dżi~c'kiem. . 

§ 2. R'~daMinistró..v 'po pÓ;9zumfeniu z C~~~ralną 
. Radą Związków Zawodowych określi w dfodze rozpo r,zą-

dzenia za.sady udzielania ' urlopu bezpłatnego i zakr.es -1 

up"wol,ń' .tiy$lu9u*yth w i,,,., I<go udbpu, '~\(,~,'~'.:,; 
Art. 187. § L Pracownica karmiąca dz iecko ' piersią- _ -

ma" prawo '(lo dwóch pół'godzinnycho przerw w pracy wli- ,,~ 
. ctanych do czasu -,pracy. Pracownfca ' karmiąca ' więceLniż / ~ 
jedno dzi~ecko ma prawo do ,dwóch przerw w pracy; po " ~ 
4~), JIlinut każda ... Przerwy na karmienie ~ogą pyć na wnib- .nll 
sek pracownicy udzielane łą.cznie . . .. ', , ., . -' /1 

, § 2. Pracownicy 4atrudnionej prze,z czas krótszy niż ~~ 
. . ~ 
4 godzinydzien~ie przerwy. na 'karmienie nie przysługują. . ; ~~ 
Jeźeli c'zas pracy pracownicy nie przekracza 6 . gqdzin ' . ,~ 

.~ 
dziennie, ' przysługuje jej, jedna· przerwa 'na .karmienje.-· ~ 

Art, 188. § 1. Pracp,wnicom wychow).ljącym .dzieci w " ;~i 
wieku do 14 lat przysługuje -'w clą g l,l; roku żwoln.ieńi~ od ". l""""~1:~"t,C 
pracy na ·~ dni, z zachowaniem pra\va do ' wynagTodże'l1ia~ '11 

.~ 
§ 2. Uprawnienie przewidziane w § 1 przysługuje rów- ,,'''· 

nieź pracownikom będącym jedynymi opiekunami dżiecI o' . ''Ii 

w w:t~ ::9.1::t~zas nieobecności w pracy z ,pow:,?du ko- " ~ł 
nieczności sprawowania phez pracdwnika osobistej' opieki -.:: r.~ .. ·~."'.~· .• '~,:.,,~ 
nad dzieckiem przYsług.~je za~iiek Ina ż'asadach 'określ 0- ,,~"Jl 
nych w odrębnych przepisach. ~ \. '";';9 

DZIAŁ DZIEWIĄTY 

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 190; § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu 
jest osoba, która . ukończyła .15 lat, . a nie przekroczyła 
18 lat. . . 

§ 2. Zabronione jest za~rudńianie oso-by,kt6ra: ni.e 
ukońCzyła 1'5 lat. ' 

, 
Art. 191. § 1. Wolno za trudniać tylko tych młodocia

nych, któI:zy: 

1') ukopczyli co riajm~iej szkołę podstawową, ; 

2) przedstawią- świadectwo lekarskie stwierd,zające, że 

praca danego ro?zaju nie zagraża ich zdrowiu. 

§ 2. Młodóciany nie posiadający kwalifika~j.i zawo
dowych może być zatrudniony tylko w celu przygotuwa-
nia zawodowego. ' 

§ 3. Rada Ministrów po porozumi-eniu' z Centralną Ra- ' 
dą Związków Zawodowy'ch określi · w drod.z-e rozporząd7e
nia zasady i warunki ' odbywania· przygotÓ'wa'nia iawodo
wego oraz zasady , wynagradzania młodocianych w .tym 
okręsie, ' 

~ 
.~; 

r;~:·:~ 

co~~; 
. ,~ 
~7;~ 

~ ':~ 
~'.r~ "1,,,.-., 

'!::o'_:Jj;: 
( ",,,; 
. ,;~ 

. , .~~ 

:~ 
~.:ii 

~ ",~ 
(~ 

, (,~ 

" ,:r~ 
J"" . : .. ~~ 
~! 



~ 

<:'~ . 

~' -~-' 
r ... c.:... 

~ .. 

Dziennik Ustaw Nr 24 - 275 - Poz. 141 

~ 4. Przepis.y' § l pkt t i § 2 nie dotyczą młodocianych 
zatrudnianych .przy lekkich praca·ch sezopowych i doryw
czych,--k-lóre ok<re$lą właściwi ministrowie w poiózum'ieniu 

:z Ministrem Pracy, 'Plac i Spraw Socjalnych oraz po poro
. zurńieniu z zarządami , głównymi właściwych związków za
-wodowych. " 

-. ~ 

§ 5. Mif!.iJ terPracy, Płać i Sprąw Socjalnych w poro~ 
zumieniu z Ministrem Oświaty I Wychowania oraz po po
Fozllmieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych może 

, w drodze. rozporząd,zenia ' określić ' przypadki, w ' których 
... wyjątkowa fest dopuszczalne: " 

.- " "'. • J \ 

zatrudnianie młodocianych" k l6r-zy 'nie ' ukończyli szk;o
ły podstawowej, '. " 

2) zwolnlenie młodocianych nie posiadających , kwalifi
kacji zawodowych' od odbycia przygotowania za wodo-
w~go, . J, 

3) zatrudnianie ,osób nie mających f 5 .Jat, k.tóre uk\.ońćzyły 
szkołę pedstawową. " ',. 

, , Art. 192. Zakład pracy , jest obowiązany zape.wni~ 
, młodocianym pracownikom ·opi·e:kę j .,pomaci l}ie.zbędną d.la ' 

icl(, przystosowania się d,o właściwego wykonywania pracy. 

AI:t. ' 193. Zakład p'racy ' lest o'bowląza'ny prowadzić wy~ 
' kaz · pracowników m1odÓtianycf!;' wedł'lI!:t 'wzoru ustalonego 
. pr~e'ż Minis~ra ~acy, ' Płac i Spra ~ Socjal'nych. 

Rozdział II 

. " I. . 

Zawieranie. I rozwiązywanie umów o pracę ~, celu 
pn;ygotowanla zawodowego I 

Art. 194: 'Do zawier,anLa i rozwiązywania z młodocia
nymi umów o pracę w , celu przygotowania zawodowego 
mąją zas tosowanie przepisy I kodeksu dotyczące Umów 
o pracę na czas nie określony ze 'zmianami przewidzianymi 
wart. 195 i 196,' 

Art. 195. ,§ 1. Umowa o pracę ,zawierana w celu przy
gotow.ania zawodowego powinna określać w szczególności 
lTodzaj' i cza~ trwania ' p,rzygotowania zawodowego oraz 
wysokość wynagrodzenia. · 

§ 2. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną 
Radą Z-wlązków Zawodowych może ,w dropze rozporządze
nia określić .przypadki, ~ których .jest dopuszczalne za
wieranie na l czas." określony umów o pracę w celu przygo-
towania- zawodowego. . 

Art. 196. Rozwią}ani'e za w'ypowiedzeniem umowy o 
pracę zaw'artej weelu przygotowania zawodowego dopus,z-
czalne jest ty.1ko w razie: ' 

l) ' niewypełniania przez młodocianego ,obowiązków wy
nik a jących z ·umpwy o pracę lub obowiązk u dokształ
cania s'ię, pomińlo stosowania wobec niego środków 
wychowawczy~h, 

2) likwidacji zakładu pracy, 

3) , reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kobty- . 
nuowanie'.., przygotowania · zawodowego, .' 

4) stwierdzenia nj.eprzydatności młodocianego dą, ' pracy, 
w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe • 

.. 

. Rozdział III 

Dokształcanie 
\ 

Art. 197. § l: 'Pracownik młodociany "jest , obowiąza
ny. doksz!a !cać się do ukończen fa 18 lat, chyba że uzyskał 
on kwalifikacje 'zawodowe przez naukę w szkole~ 

\ . 
. § 2. W szczegó1ności pracownik młododany jest obo

wiązany, : 

1) do dokształcania się w ,zakre~ie szkoły .podstawowej, 
. jeżeli szkoły- takiej nie ukończył. 

. 2) do dokształcan.ia się zawodowego lub w ; ak!;esie szko- ' 
Iy oQólnoks·ztalcącej. . , .. - '; 

Art. 19!ł. Zakład pracy jesr oPowiigany zwoln4ć mło
docianego 'od pracy Ina czas potrzebny do wzięcia udzi·ąłu 
w zajęciach szkoleniowych w związku' z doksztakaniem się 
(art. 202 § 3 i 4). ~ 

. .. " 
Art. 199. Jeżeli mło.dociany nie ' ukończył przyggto-

wania. zawodowego przed osiągni~ciem ' l8" lat, obowiąiek 
dokształcania się, stosownie do przepisów art. 197" może 
być . przedłużony do czasu ukończenia przygotowania za
wodowego. , 

" \ 

.'Art. 200. , MiniS.ter Pracy, Ptac Spraw ' Soejalnych w 
porozumieniu' z -Ministrem Oświaty I Wychowania oraz po 
porgzumieniu z ' Centralną Radą Z,!\,iąz.ków Zawodowych 
może w drodze' rozporiądzeilj a ok.r~ślić przypad,ki', w któ-! 
rychwy jątkoWQ jest ~opuszczalne, zwolnienie młodosia-
nych od obowiązku dokształcania się. . 

Rozdział IV J 
: 

Szczególna .ochro,na ,zdrowia 
'/ 

Art. 201.§ 1. MłodOCiany podlega wstępnym ' bada
niom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badani'Om 
okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnie'nia. ' 

§ 2. Jeżeli lekarz orzeknie, ż'edana praca zagraża, zdro
wiu młodocianego" ~akłaci. pracy jest obowiązany: zmięn·ić 
rodzaj pracy., .a gdy nie ma takiej możliwości, ,niezwłocznię 

, rozwią~ać umowę 'o pracę i wypła~ić odszkodow~nie w w.y" 
sokości wynagrodzenia ,za ok res wypowiedzenia. Przepis 
art. 51 § 2 stosuje się odpowiednio: 

Art. 202. § t. Czas pracy młodocianego I w wieku do 
16 lat nie może przekraczać 6 goazin na (labę. 

§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 161at 
/ nie może' przekraczać 8 godzin na dobę. 

§ 3. Do czasu pracy młodocianego wlicz'a się cza"s nau
ki .. bez ' względu na to, czy odb'ywa się ona W godzinach 
pracy, jednakże ' w wymiarze i' nie, prze~ra"zającym 18 ~o
dzin tygodniowo. · 

§ 4. WłaŚciwi ministrowie w porozumieniu z Mini
strem Oświaty i Wychowania mogą określić ,inne ' zasady 
wliczania czasu nauki do czasu pracy, jeżeli organizacja 
nauki tego wymaga, z tym że: 

1) czas pracy ' ~łodocianego w wieku do 16 lat może tyl- 
, ko wyjątkowo wynosić' więcej niż 6 godzin na dobę

nie w i ęcej jednak niż 8 godzin na dobę i 36 g()dzin ty
godniowo. 

2) czas nauki wliczany do czasu pracy powinie!} w okre
sie rocznym odpowiadać li czbie godzin, jaka przypada 
na rok stosownie do przepisu § 3. ' . \ 
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Art. 203. § 1. Ml"odlociane'go nie wolno zatrudnia'ć w 
godzinach .nadliczbowyc'h ani w porze nocnej. 

§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejtnująca porą 
ń0cną powinna trwać nie mn!ieJ niż 14 g<!ldzin. 

Art. 20'4'. § 1.. Nie wolno zatrudniać ' młodocianych' 
przy pracąch wzbronionych, których wykaz. ustala w dro
dze rozp0rządzenia Rada Minis.trów po' porozurn:ieniu 
z Centralną Radą Związków Zawodowych. 

§ 2. Rodzaje prac, 'Przy których nie wolno zatrudniać 
młodocianych zgodnie z wykazem, o który m moWa w § 1, 
po-winny być określone w regulaminie' pracy. 

§ 3. W trybie przewidzianym w § 1 Rada Ministrów 
może ze'zwolić n:a zatru.-dnianie młodocianych w wf;eku po
wyżeJ 16 Lat prz.y ni\e'ktÓl"ych HJ.<ifzajach .pFalc w z:brontliH<ll'f'cIll" 
Jeie+i jest to p0'tr:zehne dlo' o.d b>y cia· pFzyg.o>bowani.ac Z'awod0'
wego, określ ając jednocześnie warunk.i -za·p;eWl'IJa,j'ą,·ee 

szczególną ochronę zdrowia młod'ocianych zatrudnionych 
przy tych praca'ch: . 

Rozdział V 

Urlopy wypoczynkowe 

Ad. 20'5 .. §' F. Mł'ocłociany uzysKu-je z. llpty.;wem- 6' mie.-: 
s Fęcyo'Q rozpoczęcIa pierws-zej pracy ' prawo d·Q· udopa wr 

.. wymiane 12: d·nireIY0czych. . . 

§; 2~. Z wJil~ywem ' mk.u pra.cy mloclio€ia.ny u,z.ys·kwj'e pra,. 
wo do urlopu w wymiClIfze· 26. d!JJ;i T'OO:uczych. J'e-drrakże 

w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18' lat, ma 
prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli pra
wo do urlopu uzyskał przed uKończeniem . 18 la;.: 

§ 3. Młodoefa'rremu uczęszczającem:u do szkoły należy 
udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych . 

. § 4. Za.kład pIacy jest ohowiąza.ny na, wn.iosek mlo,. 
docianego, uczni~ .. szk.oły dla pracuj.ąąych, u-dziel:ić mu. w 
okresie ferli szkolnych urlopu bezplatneg-ci w wymiarze nie 
przekraeza;ją:cym rącznie' z urropem wypoczyrrko>Wyffi 2 mie
STęCy .. OKres UFno"[Jl'll bezpłatne'gro Wlicza si'ę do' akres,u pra:~ 
ey, ,od' kMrego Z<l~eżą uprc.wn:ienia pracownicze. 

~ S. W' sprawach hi.e· uregmJowanych pr,z-ep,isilmi ni,.. 
niejsze.go rozdziału. dn' url.o,pów prl.ys.ł'ugyjącyćh mŁud.ocia.
nym stosuje się przepisy- działu . siódmego.~ 

Rozdz-iałi VI 

RzemieślnIcza nauka:. zawodu. 

4\rt. 21l6~ §~ 1.. Za,tn.Mdn:i'am:fe m~ę!1·Q€.ia:m'Y'dik n~e p,osn~ 

d!&l crc.ych Jt waFifiJC a~ji z'a WI(!).'t:f0iwYcnw n2-eIDireSfuli:uVclr Zal

kładach' pracy Jest dopuszczalne-- tylko· _w c'eliunauki za-
wodu. \ 

§. 2' •. Minfsle.rP'ta:li:!f, Pła,c t Spraw S'ocjaJnydll w pOEO.

,zuIDienJu z· w'~aśdłv)fmi mrnistrami onz po· p:onlz.u.mieniu 
z Centralną Radą Związków ZawodCl<wyd1 m,oże w drod.ze 
rozporządzenia, wpro.wadzie tak.że w iIl:Ilych zakład:achpra

cy z.a ~rudnianie. młodocianych w celu rzemieślniczej nauki 
zćllwodu. 

§3. Minister Pracy, ~Iac i Spraw Socjalnych określi 
w drodze fo.zporządzen1ia zas·ady z.awieranla j: ro·związywa
nra. umów ó pracę w cefn nauld zawliJ'du, od'bywania na.uki 
zawodu, wynagradzaniaą w okTie'sie nauki' za'wpdu OHrz za-

' .. 

Pow., 1\4'1: 

s.a.dy t try,b> pT'Z'epfoWali1zcmiia e'gza'ffikn0W stwieIKlzająq:ch 
kWaHftkraeje' Z'iltw?d&we: 

1) w odniesieniu do rzemieślniczych ',wkład6w pracy -
w porozumieniu z. Ministrem Ha-nd J!u Wewnętrzne'go 
i Usł-ug ora·z po p.orozumieniu z Cerrtrafrrą Rad'ą Związ
ków Zawodowych, 

2) w odnies.i.eniu do. in'nych zakładów pracy - w p.oorO'lU
mieni.l1· z właściwymi ministrami oraz po pmO'lumi,eniu 
z Centralną Rad'q Związków Zawodowych, 

§ 4. W trybie prze~idzianym w § 3 pkt 1 MJnister 
Pracy, Plac i Spraw Socja lnych może określić inne [ormy 
lil'rzygliltolWal1'ta Z'a.wo:dlowe:gO' mto:dlilda'n)lc.h nliż Iil,a.uka · za
wodu oraz rodzaje rzemieślniczych zaki'ad6w pra'€.y" w któ
,rych stos.owani'e tych form jest d·opuszczalne. 

DZIAŁ DZIESIĄTY 

B'EZPIECZE~nVO I HfG1ENA PRACY 

Rezdział- I 

'Przepi~ .ogelne .",· 

Ad; 207. , §; 1< • . ZaklaGt pra'cy f;eSiI P.łl0.wią>'l~: zlfpewD.i& ;· . 
. pracownikom J:)ezp·ie'ezne r hr~fer-rF't!.zne . war1ID.k..i: pr a,cy_,. Rea,? ; . 

lizacja' tego' 0bowi'ązk.u p:o;wmOOc- sta;ngwiórueo;d'!.ą;G:ztl.y eIe~ , I 

ment. dzia~arności ~akfaou przy ' IJopg,wie,d'ni;m,.,wy,ktFrzy:sta.<- ,. 
niu' osiągnięć nauki i techniki. 

§ 2. Zakladpracy; na kt ó.reg0 terenieprowa-dzone' są 
prace przez inne zakła,dy, jest óbowiązanyumożliwić tym 
zakłćOO'orn z·orga>fl. b-ZQlWa·fl:ie. p'l'a-cy w. 's,pus:ó'b za'p.ewrria.j'ą;cy ich ' 
praco.wnikom bezpreczne i hi~ientcZ'ne warunki '·pracy. 

, 
Art. 2{}8 .. § 1.. Ogólne pr zepisy bezpieczeństwa i higie

n.y pracy dot'Y'c2iące prac wykonywaI1ych w ró,żnych g,a,ł·ę
zŁach pr.a,cy wydaje_w drodze f>oz,porząd·zenia· Minis·Ler Pra
cy" Płac i Spraw Socjalnych w pXJTozumi.en.iu z Ministrem 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz po porozumieniu z Cen_ . 
tralną Radą Związków Zawodowych. . 

§< 2. Przepisy. bezlPieczeńsLwa i hig ienV' pracy duty- :, 
cZ.ącę prac wykonywany.ch w poszczególnych . g:alę,ziacn 
pracy wydają w drodze rozporządzeń w!aśdwi' minis.firowie 
w porozumieniu z ,Mi.nlstrem Pracy, Płac i' Spraw Socj'af: 
nym. Mi,nis.tre~ Zd:rawia: i Opieki S,PQłeczneh Q;Eaz . pa po-
1'.0zumieni.ll z zarządami gj.ów.nymi właśGj.wy.eh~ zwi.-ązków 
zaw'Od·0.wych. 

§ ~. Przepisy oezpiecz.eirs.t.wa. t nIg.ien9' pra'cy, wspólne' 
dla zakładów pracy podległyCh różnym mfn.i:st.rorn·luo przez 
nich nad:zorowa'nych albo dotyczące po.szczególnych rodza~ 

. jow pracwykioiływ·a,aYd! w rÓżnycn gał'ęziil.ih. pT·acj~ -wy
d'aje" w drod.ze rozp.orząd'zenia mi nister wfaśeiwy dl'a' g.ałę
zi pr'acy mającej przeważające znaczen.ie, w powzumfen'iu 
z innym-i za,i.ateTese.wa<ńymil initIl i,str.am i" Mim:iJs.tnem, Pracy, 
Pi aG: j, Spraw SQcjalny'ch, Mln.istF.em- Zd.Fowia. t Opieki. Spo
Ieczne} OIelZ p0 p0I<ozumiieoniu z zarząd'amf gI6·wnYą1ł. właś
ciwych związków zawodovyych. 

Art. -209. § 1. Na!;lzór nad stanem be'lp'ieezeńsfwa i hi
gieny pracy. oraz. nad" przestrzeganien;t prawa pracy spra
wuje inspekcja pracy,. 

§ 2: Zakres. dziafania org'arrizacj.ę' i'nsp'e!c-cj'i' pracy 
okre'Ś·lcliją odrębne prze·pi'!;,y. 
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. "D!lJl ell'RIik Ustaw Nr' 24 

RQzd.z,i al U 

Budy;oki :1 [pomieszczenia .pr .. cy ,Ol,az maszfny l ulząd~enia 
techniczne 

Art. 210. § L Założenia i projekt nowo budowanego 
zakła'du pracy puwinny uwz'g1ędniać wymagania bezpie
czeństwa i higi~ny .pracy. 

,§ 2. Z.ał,ożenia i projekt przebl1dowywa-n.egozakładu 

,pr.acy alho }-ego części powinny zapewnić poprawę warun
ków bezpieczeństwa .i .higi'eny .pracy. 

§ 3. Zasady i tryb opiniowania projektów pod wzglę
dem zgodności z wymagjaniami ee.zpieczeństwa i higieny 
pr.acy określa Rada Mi.nistrów po porozumieniu z Centralną 
Radą Związków Zawodowych. 

Art. 211. Właściwy inspektor pI,acy bier.ze udział w 
przejmowaniu ,do ekspl.oatacji wybudowanych lub przebu
do-wanych zakładów pracy albo kh części. 

Art. 212. Zakład pracy jest obowiązany utrzymywać 
pQlllies,zczenia pracy, ,budy nki i inne obieMy 'budowlane 
oraz te,reny i. ur,z·ąd.zenia z nimi ,związQ.ne w s.tani>e zapew
niającym obeilpieczne i higi,en~czne w armilk i pracy. 

' Art. 213. § 1. Maszyny i inne urOlądzenia techni'Cme 
powińIły byt k.onstrJ!lowane i budowane w taki sF>osób, 
aby: 

- 11 z.apewnia'ły bezpileczne, hig:ieniczne 1 dogodne warunki 
pracy, a w szczególności zabezpieczały pra,cownika 
pra:ed urazami, działan,iem sl!lbs.tancJi trujących, pora
żeniem pr·ądem elekt-rycznym, nadmiernym ha łas'em, 

szk.odliwymi wstrząsami i działaniem wibracji o,r,az 
pwmieniowaniem, 

2,) zmniejszały ucią,żliwość warunków pracy. 

§ 2. Maszyny 'i inne urządzenia techniczne pr.zed do
puszczeniem do ich p.rodukcji powi.nny być poddane ocenie 
pod w,lglsdem wyma.g.ań bezpieczeństwa i higieNY :pracy. 

§ 3. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Ra
dą Związków Zawod0wych określi orga'NY wl-aściwe do 
oc&ny, o której mowa w '§ 2, oraz zasady i tryb jej dokCil
nywal1'i,.a. 

'§ 4. Pr.zepisy § 1-3 st0suje się odpowie-dnio d0 aa
rzędz i pracy. 

Art. 214. § t. Maszyny i inne urządze'nia techniczne, 
które ni.e odpowiadają wymaganiom . określonym wart. 213 
§ l, powinny być wyposażone w odpowiednje za'bezpiecze
nia. 

§ 2. 'Obow,iązki wynikające z § 1 ciążą -na wytwórcy, 
a 'iN przypadkach, w których lvonstrukcjazabezpieczeń jes t 
uzależniopa od warunków lokalnych, również na wżytkow
niku. 'Obowiąz.ki te ciążą także na nabywcy licencji za.gra
nicznej lub maszyn i sprzętu z importu. 

Rozdział III 

Profilaktyczna ochrona zdrowia i ' opieka lekarska 

, Art. 215. § 1. Zakład pr.acy jest obowiązany stosowa ć 
lś.rodki zapobiegające chorobom zawodowym i irmym sch o
rze niom związanym z warunkami środowiska pracy, a w 

. szcze.gólności ut!zymywać wstanie stałej sprawnośd urzą
-dzeni~ niezbędne do przeciwdziałania czynnikom powodu
jącym te ch:oroby j schor,zenia. - . 

,§ 2.Zakł:ad p:ra,y jest obowi'l$anw sy!i<łremat 'yl.Czoie 
p.rzeprowa'dzać badania i ,p:om\1ary 'C2yll1l!i!~llilw s'l>k,od:liwych 
~Ba zdwwia. 

/ 

Poz. 141 

§3.. W'0}ewódz.k:i 'tnsp.ek,t,(;);!' .s.a'l14.tanry mn ie nakazać 
wyposaż.enie zak,la.ePu f!r,a<cy, w którym :pra'Cn t'ld®ywa s:i.ę w 
,waru!l'likac·lq :szkndlhwYlOfl (iJa z-M,ow.ią, w · -uną:dreniia nrl e
,z:l;yęd,me ,dm ' ;pn.e'J}rO'Wa,o'iLaTId<il hailaa'! i ~OIill>ial[ów 'czYiHjJlkó'w 
'szk.odliwych dl a zdr,owia pr.a<e:ow!lliik>Ó>w. . 

. Art. 216. § 1. ~akłady lł"aq -są obowiązane ws-pótd,zia
lać z :z.akła,dam:i społ.e cz<n€jsł>lJ'Żby zdr,owia w zakres·i'€. opie-
ki nad zdrowiem pracow'!1l1ków. ' 

. § . 2. OsobapLzyjmow.ana d0 pracy podlega bez-plal
nym wstępnym ba~aRi.om 'lekarskim. ' 

§ 3.. Pr.a,cow'l'lik podlega okr'esowym 1 kontró,lny.m ba
daniom lekarskim. 

§ 4. Ba,da'l1i .. a lcl!:,ar skie okres'owe 1 k0n.twlne pr:.zepf'(~

w,a:d.za -słę poza '!iI.adzin.ami pr,a,cy. 

-§ 5. j eże li badania okresowe i kontr'ol'l1e nie mogą byc 
przeprowadzone poza godzinami pracy, zw-la szrza w razie 
'kcini'eczności ~ofzeJaZ(tu . W. ty'm ce'lt11l ,do innej 'rn,iej'sc.ow ości, 
'luaCown:ik0wj przys~lu,gi\1lje zwmt u,tlfaco;negfo wYt;\agrod~e' 

llia -orail 'zwrot k,osz'!ów p0d'roÓ:ży w,e;dll!l~ l;as<id obowiąmi·ą
cych przy podró:i:a,ch sllilŻ'bowych. 

Art. 211. § 1. W rilzie s-twl.er.d.z.e.ni:a u pracownika 
,.objawów pow~tawanja cflortJ:by ;zaw:o.d:ow.ej zakład pr-acy 
jest obOWiązany: 

1) zbadać w porozumi-eniu z org'anami :Państwow.ej In
spekcji Sanitarnej przy czyny pows tawa nia chor.oby za
wodowej ora'z charaHer i rozmiar zagr.ożenia tą Cb0-
ro'bą , 

2) przystąp ić niezwloczra.ie GO usuwa nia czynników powo
dujących powstawan-ie choroby zawodowej i zastoso
wać ' inne niezbędne 'Środki zapobieg,awcze, 

3) zapewnić w swoim :zakresie 'dzialania rea'lizac]ę zal.e
C'€.'E lekaJskich. 

§ 2. W razie konLecznościstw'i e rd z onej orzeczeniem 
lek a isk im pracownik powin i<.e,n być we wslva zanym ter
inini.e i na cza:s okreś\{my :tym :orzerz'e ni em pr:ze,nies'i'0.ny dG 
innej pra'cy nie naraż-aj ąc'e j ~lo 'Dilrilzialaini'e 'C'lynl1iJka, kt-óry 
wywolal obj a.wy choroby zawod-(j)wej. 

§ 3. Je że li przenies'ieni'ed0 innej Plracy pownduje 
obniżenie wynagrodzenia, pracown'ik owi przys.ługuje w 
okresie przeniesienia, jednak nie dłuiej niż prze'Z 3 mie
siące, dodat ek wyrównawczy, Minister 'Pracy, Płac: i Spraw 
Socjaln'ych :po porozumiel')iu z Cen,lra.Jtl q Ra,dą Związków, 

Zawod owych mote okreś,li-C Plrzypadki, w których pr dcow
nikowi przysługuje dodat ek prze,z .okre's d.Q J) miesięcy 

Art. 218. § -1. Zak ład pracy jes.t 'obowiązany prze
ni eść - na pods tawie' orzecze ni a '!r'karsHeg o - do innej 
'Cld pow iedni.e j pracy pTacownika, ,który -stal się niezcj,oll'lY do 
wykonywania do tychczasowej Pl,ra:cy wS'kulek wypa:d'ku 
przy p'racy lub rhoTobyza 'wod'owej i tl1e z:O'staJ za liczony 
do żadnej z grup inwa lidów. Przepisy art. 217 § 3 stosuje 
s ię odpowiednio. 

§ !. Jeżel i takie przpniesi'e ni'e nie ' j.est moż'iiw e , zakład 

p racy pow inie n niezw ł ocżn ie. porozumi-eć s'ię z tereTl,owy m 
organem administracjiparo stwow,ej w 'c-el u zapewnie'nia 
pracowmikowi odpowie,dHi'ej pracy w inn ym zakład zie. 

§ 3. Zakład pracy. w którym Jest wołne mie jsce pra
cy, odpowi ednie ze względ u n,a stan zdrowia i kwalifika
cje za wodowe pra cow nika sk ierowanego -przez terenowy 
oT'ga n a:dtn:i nistr,a'c j'i p a ril sit wo ,we j, j,esto:bow;ią;z,any przy jąć 
go do pracy. . 

. -§ 4. Za'sil.cl'Y kier:0·w.an,j,a ,do pracy_<l:r.az zcatrłlooi:a<ni;a in
w,ahdów r,egilllftuj,ą <Dtilf!ę~ pr.zte,p.isy. 

r. 

-' , 



~ . 
~;;/ . 
~-

;_.1
3 

,""~};;:-:~t,;._~ 

-~<, 

r 

. Dziennik Ustaw Nr 2~ .- 278 -

Art. 219. Minister Zdrowia -! Opieki Społecznej w PQ
rozumieniu z Mtnistrem Pracy, Pl.a;!: . i _ Spra{., Socjalnych 
określa w d;odze rozporządzenia ' zasady i tryb przeprowa
dzania badań oraz wyd'awanla orzeczeń lekiirskich dlace-' 

\ łów przewidzianych w kodeksie. Nie dotyczy to wydawa
nia orzeczeń w spr-awie inwalidztwa. 

~ . 
_, Aft. 220. Ną zasadach określoI.1yc;h .przez Radę Mini-

Itrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawo
dowych zaJdad pracy powinień 'zapewnić b~zpłatnie pi a
cownikoui zatrudnionym w watunkach szkodliwych ' dla 
zdrowia .1ub :-szczególnie ' uciążliwych odpow~e,dnie posiłki, 
jeżeli jest to niezbędne ze względów profiląktyczny~h. 

Art. 221. § 1. Zastosowanie w produkcji nowych mate
riałów lub procesów technologicznych szkodliwych dla 
zdrowia pracowników wymaga uprzedniego ustalenia stop

.nia ich ' szkodliwości i podjęcia odpowiednich środków ,za- " 
pobiegawczych. _' 
, § 2. MInister Zdrowia i Opieki Społec~nej w porozu-, 
mieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw ' Socjalnych,· Mini
strem N/lUki, Szkolnict"Ya Wyższego i Techniki oraz po po~ 
rozumieniu z Cenfralną Radą Związków Zawodowych może 
wprowadzi'ć zakaz stos"""ania określonych materiałów lub 
procesów technologicznych ze względu na ich, szkodliwość, 

albo uzależnić slosowaple takieh materiałów lub' procesów 
od przestrzegania , ókre-flonych warunkÓw. , 

Art. ~22. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić pra
cownikom odpowiednie ' urządzenia higieniczno-sanitarne 
oraz dostarczać im niezbędnych środków higieny osobistej. 

Rozdział IV 

Szkolenie 

Art. 223 • . Programy nauczania w szkoła.ch oraz na kur
sach zawodowych powinny uwzględniać zagadnienia bez-
pieczeństwa i , higieny pracy: . , 

Att. 224.§ 1. Nie wolno dopuścić pracoWnika do pra-
, , cy, do której wykonywania nie posiada on ' dostatecznej 

znajomości przepisów i· zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz potrzebnych umiejętności. , . 
, § 2. Zakład pracy jest obowiązany pr~eszkolić pra-

'cÓwnika przed dopuszczeni'em d'o pracy w zakresie be-zpie- , 
czeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkole-
nie w tym zakresie. ' 

. Art. 225. Osoby zajmujące ' w zaklalizie' pracy stano
wiska kierownićze powinny posiadać znajomo'ść przepisów 
i ' zasad- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz irinych przepi
sów o ochronie ' pracy w zakresie' nieZbędnym do wyko-

. nywania ciążących !la nich: obowiązków. . . 

\". 

~owntkom zatrudnionym przy pracach narażająćych ich : 
na uszkodzenie-ciała lub urazy mechaniGżne, oparzenia,:, . 
zatrucia, porażeni.a ,. prądem, a także, pracownikom za- ' 
trudnionym w niskich temperatura-ch, wilgoci, hałasie 

lub 'w innych warunkach szkodliwy~h dla zar,owia, 
2) zape)VIlić prani~, odkażanie, . suszenie . odpylanie 

odzieży ochronnej. 
§ 2. Rada ·Ministrów po porązumieniu z Centralnąc 

Radą Związków Zawoqowych 1.1stala zasady przyd'zielania 
odzieży ochronnej. W. tym, samym trybie Rada Ministrów 
ustala zasady dostarc;;zania odiieży rpb,oczej. 

Rozdział VI 
Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy .orat 

chorób .zawodowych ~ 

Art. 228. § 1. W razie wypadku przy pracy zakład ' 
pracy jest obowiązany niezwłocznie usta4ć jego okolicz
ności i przyczyny 0raz zastosować Odpowiednie ś~ odki. ·za
popiegawcze. 

§ 2. Zakład pracy jest obowiązany nie.zwł0cznie ~a
wiadomić inspektora pracy i prakuratoraoraz jednostkę 
nadrzędną o' każdym śmiertelnym, cięzkim lub zbiorowym 
wy:padkuprzy pracy. ' 

Art. 22'9. § 1. . Zakład pracy ' jest obowiązany nie
zwłocznie zgłosić organom Państwowej Inspekcji Sani
tarnej i inspektorowi pracy każdy pt:zypadek choroby za
wodowej albo podejrzenia o taką chorobę. 

§ 2. Do zgłoszenia. ~horoby zawodowej jest ' obowiąza
ny ponadto zakład służby zdrowia lub lek~rz, który rozpo- , 
- znał przypadek takiej choroby. \.. 
.' § 3. ZakIad pracy jest obowiązany prowadzić ' reje- -
strację zachorowań na choroby zawodowe ijJodejrzeń o ta: 
kie chJciroby. " . 

Art. 230. Zakład pracy jes,t 'ob.owiązany systematycz- . 
nie badać. stan wypadkowości przy pracy oraz ·za.chorowal- . 
ności na choroby ' zawodowe i inne schorzenia wyw9łane 
warunkami środowiska pracy ina pOdsta.wie wynik-ów 
tych badan stosować wła$ciwe środki zapobiegawc't'e. · (. 

, Art. 23 •. Rad'a Ministrów .po porozurpieniu z Centr,alną, . 
Radą' ZVliązków Zawodowych okresli "Ń" drodze rozporzą- . 
dzenia: ' ., 
'1) zasady i tryb postępowania przy ustalaniu 'okolicz-

ności i przyczyn wypadków przy ' pracy, . 
2) wykaz chorób. zawodowych podlegających zgłtiszeniu; 

tryb ich zgłaszania i s,twierdzania oraz organy właści- . 
we w tych spr-awach, . .' 

, 3) sposób prowadzenia dokumentacji i rejestracji wy
~) padków przy pra.cy oraz chorób zawodowych. 

, Art. 226. f'1. Z'akład pracy jest obowiązany zazna
jamiać pracowników z _przepisami i ' zasadami bezpieĆ'zeń
stwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez 
D1ch prac. 

§ 2. Zakład pracy powiniim wydawać szczegółowe in
strukcje i wskazówki 'dotyczące' bę,zpieczeństwa i h}gieny 
pracy na stanowiskach pr,acy. 

Art.. 2.32. ,.Pracownikowi, który . u:legł wypa gkowi przy 
pracy l'ub 'zachorował ,na 'chorobę zaWodową, określoną w 
wykazie, o którym mowa ,w "art. 231, przysługują z tego 

" tytułu świadczenia· :na zasadach i warunkach ~określonych 
od~ębnymi prz.episami. 

§3. Przyjęcie do M:iadom;9,ści przepisów i zasad bez
pieczeństwp i higienY- 1>i~cy ~powinno być , przez pracow
nika potwierdzone na piśmie. 

Rozdział V 

Odzież ochronna, odzież robocza l ,sprzętochróny osobistej . . . ,'" . 

Art.~ 221 •.. § J . . Zakładpl\acy jesf ' óbowiązany;c 
: 1) dostarczać ' bezpła:tnie .. ~dzieży\ óchronnej"spr-zętu 

. , ochrony osobistej , i inhyeh środków ochr'onnych ~ra-

~'j 

Rozdział VII 

Obowiązki pracownika 

Art. 233. Przestrzeganie prze:pisów i .zasad 'bez~ieczeń- ' 
stwa i higieny pracy. ,je,st podstawqwym obowią:zki~m ' każ- o 
dego pracownika. W szczególności piacowni)r jest o;b,owią
zany~ 

1) znać prze:pisy i zasadybezpieczeń,stwa i higieny pra
oy, 'brać udz-iałw Szkoleniu Linstruktażw zd ego zak-c'e
su oraz podda,wać się wyma'ganym egzaminom spraw-
dzającym, . -
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2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i za
sadamj rib~tpiecze.ństwa i higieny pracy oraz · przestrze
gać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazó
wex ,przełożonych, 

3) dbać' o należyty stan maszyn,urządzeń, narzędzi 

.i sprzętu óraz o porządek i ład w ·miejscupracy. 
~ywać przydzielonej mb;~dzieży ochronnej i rOboczej 

oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z' ich przezna
czeniem, 

5) poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okreso- ' 
wym i kontrolnyni oraz innym badaniom . zarządzonym 
przez właściwe"-org.any· i stosować się do zaleceń le-
'karskich, , 

ój nlezwło~znie zawiadomić przeło.żonego ! o zauważonym 
w zakładzie wypadku ; przy pracy albo zagrożeniu ży
cia lub zdrowia l·udzkiego. 

Art. 234. § 1. Kierownik zakładu pracy ' ponosi odpo
wiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w· za
kładzie. 

§ 2. Kierownik zakładu pracy , jest w szczególności 
obowi·ą:bany: _ 

1) ' organizować pracę w zakład.zie w sposób zapewniający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

~) zape'\\Tniać przestrzeganie w zakładzie przepisów i za
sad bezpieczeństwa - i higieny pracy, wydawaćpolece- . 

nia usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrolo
wać wykonanie tych poleceń, 

~) zapewniać wykqnanie zarządzeń i zaleceń wydawa
nyc~h przez organy nadzoru nad warurikami pracy. 

- Art. 235. Przepisy art. 234 stosuje się odpowiednio dO 
kierowników komórek . organizacyJnych zakładu, majstrów 

. i btyga<lzistów oraz innych osób kierujących żespołami 
pracowników. Pracownicy ci są w szczególności 'obowią
zani,: 

1) organizować stanowiskg; pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2)' zapewmac pracownikom odzież ochronną i s.ptz·ęt 
'ochrony. osobistej oraz dopilnować, aby środki te były 
sto:sow·ane zgodnię z przeznaczeniem, 

3)' · organiwwać, przygotowywać i prowadzić pracę w spo
. sób zabeżpieczający przed wypadkami przy pracy, cho
robami za wodowyml i schorzeniami związan y·mi z wa-
runkami środowiska pracy, -

A ) zapewniać bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń 
pracy i wyposażenia technicznego, ,.. . 

5) zapewniać przestrzęganie przez praco-wników przepi
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny. pracy. 

Rozdział VIII 

Obowiązki nadrzędnych jednostek orga.nizilcyjnych 
. '-/ . 
, Art. 236:-' Jednostki nadrzędne nad zakładami pracy 

powinny luwzglę.dniać w swojej działalności potrz.eby tych 
zakładów w zakresie za,pewnienia . bezpiecźnych i higie
nicznych warunków pracy. W szczególności jednostki te są 

. obowiązane: " 
l} udzielac zakładom, pracy pomocy przy wykonywaniu 

zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
~) uwzgTędnia.ć w .. wytycznych rozwoju zakładów pracy 

Warunki bezpieczeństwa j higieny' pracy, , ' 
3) 'ustalać zadanfa planowe w taki 'sposób, aby ' ich' wy-' 

konyw·anie mogło odbywać się w warunk'ach z'apew
niających bezpieczną i higiepkzną pracę, 

' 4}'kontrotoVfać i" oceniać co 'niljmniej '-ł"Bz W .róku stan 
' realizacji zadań z zakresu bezpietzeństwa~ 'i higieny 

pracy. "".~ -' 

/ 

I 

Rozdział IX 

Udrlał 'załogi' w kszfa-łtowanfu warunków bezpieczeństwa 
. . - ' . '( higieny pracy . \ . 

Art. 2.37. § 1. W· zakladachpracy przeprowadza się 
okresowe społeczne przeglądy warunków pracy . mające na' 
celu: ' 

1) badanie stanu bezpieczenstwa i higi eny pracy oraz 
przestrzegania obowiązujących ' w tym zakresie prze
pisów, 

2) ocenę wykonania pl anu pO'prawy warunków pracy oraz 
racjonalności wydatkowanIa środków na to przezna
czonych, 

3) przedstawianie wniosków w' zakresie poprawy warun-
ków pracy. ~ 

§ 2. Rada Ministrów i Ce·ntra.lna Rada Związków Za
wodowych określają zasady i tryb przeprowadzania okreso
wycIi społecznych przeglądów warunków pracy ' oraz reali
zacji wniosków wynikających z tych przeglądów , 

DZIAŁ JEDENASTY 

UKŁAD ZBIOROWY PRACY 

_ Art. 238. Układ 'zbiorowy pracy określa: 
l) 'szczegóło'we ' warunki wynagtadzahia pracowników 

oraz przyznawania innych świadczen, w ' myśl zasad 
ustalońych przez. Radę Ministrów zgodnie z art 79, 

2) warunki pracy związane 'z właściwośctami gałęzi pra
cy lub zawodu. 

Art. 239. Postanowienia układu zbimowego pracy nie 
mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy 
kodeksu lub innych ustaw albo przepisy . wydane przez Ra-
dę Miniftrów. ..-' . . 

Art.· 240. § 1. Układ zbiorowy pracy zawierają: 

l} ze strony zakładów pracy - minister (kierownik urzę
du centralnego), centralna organizacja spółdziE'lcza lub 
-społeczna albo zrzeszenie nie uspołecznio'nych zakła
dów pracy, . 

2) ze strony pracowników - zarząd" głó,wny z;wiążku za
wodowego. 

§ 2. Układ zbiorowy pracy wymaga uzgodnienia z Mi- . 
nistrem Pracy, Płac i Spraw. Socjalnych. . ' 

§ 3. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną / 
Radą Związków Zawodowych . określi w dro~ze rqzporzą- ' 

. dze nia zakres stosowan-ia układów zbiorowych pracy, s,zcze-

. gółowe zasady i tryb zawierania i rozwiązywania układów 
oraz ich rejestracji i publikacji. . 

Art. 241. Postanowienia układu zbiorowego pracy za
stępują · z dniem 'wejścia w życie odpowiednie warunki 
umów o .pracę wynikające z popLzednio obowiązującego 

układu. 
DZIAŁ DWUNASTY 

ROZPATRYWANIE SPOROW O ROSZCZFNIA 
PRACOWNIKOW ZE STOSUNKU PRACY_ 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 242. Spory o roszczenia pracowników ze stosun
ku pracy rozpatrują: 

l) zakładowe i powiatowe komisje rozjemcze, zwane- ko
_ .misjami rozjemczymi, 

2) powiatowe komisje odwoławcze do spraw pracy, zwa
nekomis.j ami odwoławczymi do spraw pt acy. 

,3) ' okręgowe sądy pracy' i ubezpieczeń spoleczoych, twa
ne sądaII,li pracy i ubezpjec~eń społecznych. :; 

c 2.,'tif'i;:'i; 
t"i 
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Art. 243. Zakładowe komisje rozjemc.ze powołuje się 

w uspołegnionych zakładach pracy, zatrudniających stale 
co najmniej 100 pracowników. 

Art. 244. Powiatowe komisje rozjemcze i komisje od
woławcze do spraw -pracy tworzy się przy terenowych 
or.ganach administracji państwowej w powiatach, miastach 
.tanowiących powiaty oraz dzielnicach miast wyłączonych 
z województw. 

Art. 245. Komisje rozjemcze i komisje odwoławcze 
do spraw pracy oraz sądy pracy i ubezpieczę-ń społecznyc~ 

powinny: 
1) dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istot

nych okoliczności sprawy, 
2) udżielać prac.ownikowi potrzebnych wskazówek co do 

jego uprawnień, wyjaśnia·ć tr.eść obowiązujących prze
pispw prawa oraz pouczać o przysługujących środ

kach odwoławczych, 
3) skłanip.ć strony do ugodowego załatwienia sprawy. 

Art. 246. § 1. Komisje r.ozjemcze i komisje odwoław
cze do spraw pracy oraz sądy, pracy i ubezpieczeń. spo łecz~ 
nych powinny dążyć, by rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło 
na pierwszym pas'iedzeniu, w terminie do 2 tygo.dni od dnia 
wpŁywu w.niosku lub odwołania, jeżel i.. jest to możliwe bez 
szkody dla wyjaśnienia wszv stkiqh istolnych .okoliczności. 

§ 2. Strony są obowiązane udzi elać wyjaśn ień co do 
okoliczności spJa wy zgodnie z prawdą oraz przedstawiać 
niezbędne dowody.: 

Art. 247. Postępowanie w sprawach ze stosunku pracy 
Jest ,wolne od· opłat. 

Rozdział II 

Zakres działania komisji rozjemczych . 

Art. 248. § 1. Zakładowe komisje rozjemcze rozpatru~ 
Ją sprawy ze stosunku pracy, a w szczególności 'dotyczące: 

1) wynagrodzenia za pracę i innyc·h świadczeń, 
2) urlopu i wynagrodzenia za urlop, 
3) czasu ' pl acy, /" . 
4) szczególnych uprawmen przysługujących . kobietom 

I pracownikom młodocianym, 
5) świadczeń przysługujących od zakład·u pracy w związ

ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, 
6) ustalania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, 

jeżeli pracowni·k ma w tym interes priwny. , 

.. § 2. Nie podlegają rozpatrzeniu przez zakładowe ko
misje ·.rozjemcze sprawy pracowników zajmujących s[ano
wiska kierownicze. ' 

Art. 249: Powiatowe komisje rozjemcze rozpatrują 

. sprawy . ~YlIlieniqn~. ,w, .~r,t ., 24.8. qotyc:ząc.e pnlcowników ; .. 
1) zatrudnionych w zakładach pracy, w których nie dzia-

łają zakładowe!" kOmiśje rożjemcze, .. --- . 
2) zajmujących stanowią,ka kierownicze. 

Art. 250. Nie podlegają rozpatrzeniu przez komisje 
rozjemcze spory dotyczące: 

1) rozwiązania luty wygltśiłęcia .. uIII(o.wy o pracę; 
2) nawiązania stoSUJl<k:ti pl'a:cy,; 
3) sprostowania opinii ' o pracy, 
4) odszkodowania W związku z· niewydaniem w terminie' 

lub wydaniem niewłaściwego ~wiadećtwa pracy albo 
opinii, 

,5) .' ustanawiania nowych ' warunków pracy i płacy: 
6). stosowania norIil pt,acy, ' . . . 

. ,7) · mieszkań funkcyjnych i pomłeszczeń w hoterach. ,pra
. . cowniczych •. 

r 

Rozdział ' III 
" 

Powoływanie i skład komisji rozjemczych 

Art. 251. § 1. Członków zakładowej 'komisji rozjem
q e j powołują wspólnie kierownik zakładu pracy i rada za-, 
kładowa. 

§ 2. Liczbę c złonków za kładowej komisji rozjemczej 
ustala kierownik za kładu pracy w porozumien iu z radą za
kład ową, biorąc pod uwagę liczebność załogi ora,z struk
turę organizacy jną zakładu pracy. 

§ 3. Zakładowa komisja rozj emcza wybiera ze swego 
grona przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. 

Art. 252. §/ 1. Członki.em zakładowej komisji ro zjem
czej może być pracownik, który . przepracował co najmniej 
5 la t i jest zatrpdniony w danym zakładzie pracy co naj
iplni'ej 2 lata . . 

§ 2. Warunek zatrudnienia w danym zakład z ie prze,z 
2 lata nie ma zastosowania do członka komisji rozjemczej 
w nowo utworzonym zakładzie pra cy. 

Art. 253. § l. Członków powiatowej komisji rozjem
czej wybi.era na okres swojej kadencji powiatowa rada na
rodowa, rada narod owa miasta stanowiącego powiat ·albo 
rada narodo~adzi.elnky w . mieście wyłą~zonym z ,woje
wództw.a. 

§ 2. K~ndydatówńa człOnków powiatowej kornisjLroz
jemczej zgłaszają w równej ,liczbie naczelnik powiatu, pre
zydent lub naczelnik miasta stanowiącego powiat, na.czel
nik dzielnicy w mieście wyłączonym z .woj ewództwa oraz 
właściwa instancja związkpw zawodowych. 

§ 3. Przepis art. 251 § 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 254. Sprawowanie obowiązków członka komisji 
rozj emczej jest funkcją społeczną . 

Art. 255. § 1. Mandat członka komisji rozjemczej wy-
gasa: 

1) z dniem powołania (wyboru) nowej komisji, 
2) w razie zrzeczenia się funkcji cżłonka komisji, 
3) w razie odwołan~a z komisji. 

§ 2. Mandat cZfonka zakładowej komisji rozjemczej 
wyg.asa również w razie rozwiąząnia lub wygaśnięcia sto-
sunku pracy. . 

§ 3. Członek komisji rozjemczej może być z uzasad
nionych przyc'zyn odwołany z komisji w tqrbie pIZewi
dzianym .dla powołania {wyboru}. 

Art. 256. -Komisja rozjemcza rozpatruje sprawy wpię
cioosobowych kom pIetach orzeKających. Przewodniczącym 
kompletu orzekiljącego jest prze~odniczący komisji lub 
jego zastępca. 

Rozdział IV 

, .. Postępowanie.przed k.ottłisjąrozjemczą · 

Art. 257. Postępowanie . . prze.d , . komisją rozjemczą 
wszczyna się na wniosek pracown'ika, a w sprawte świad
czeń przysługujących od zakładu pracy w związku z wy
padkiem przy pracy lub chorobą za~odową - także na 
wniosek upra wnionego członka rodziny pracownika . . 

Art; 258. § 1. Pełnomocnikiem pracownika może być: 
1) przedstawiciiąl rady zakładowej, 
2). inny pracownik ~akładu, w którym wnioskodawca jest 

za trudniony, ' . 
3) członek rodziny_ pracownika. 

.§2. W imieniu zakładu pracy działa jego kierownik . 
lub upow~żniony prziąz niego pracownik. , .,., 

, § 3. PełnomocniCtwo , może by.': udzielone ' ria piśmie 

lub ustnie d'o protokołu • 

" 

,. \. 
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Art. 259. § l. W razie stwierdz~nia, że sprawa nie 
podlega właściwości komisji rozjemczej, przewodniczący 
komisji lub kdinisja wydaje orzeczenie' o niewłaściwości 

\ komis]i wraz z uzasadnieniem, wskazując organ~powoła ny 
do załatwi~ nia sprawy. Na żądanie pracownika przewodni
czący komisji . zwraca wniosek pracownikowi albo przeka
zuje ~o właściwemu organowi. ~ 

§ 2. Komisja rozjemcza rozpatrzy sprawę przekazaną 
jej według właściwości przez sąd, choćby uprzednio uznała ' 

się za ni€właściwą w tej sprawie. 

Art. 260. § 1. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący 
komisji rozjeIllczej podejmuje próbę poiubownego z a ła
twienia, sprawy. 

§ 2! Na podstawie oświadczenia pracownika o polu
boWnym zaspokojeniu jego roszczeń I przewodnic'zący ko
misji rozj emczej wydaje orzeczenie o umorzeniu postępo
wania; jeżeli uzna, że sp.osób zaspokojenia roszczeń od po

~wiada. pr)Cl'wu oraz czyni zado.ść zasadom współżycia spo-
. łecznego: Jeżeli, polubowne załatwienie sprawy następuje 

w drodze ugody zawartej na pos.iedzeniukomisji rozjem
cz~j, orzec;:zenie o umorzeniu postępowania , wydaje ta ko

. _misja. 

Art. 261-. Komisją rozjemcza może przyznać na rzecz 
pracownika należność nie objętą jego wnioskiem albo 

,'o bj ę tą w mniejszym zakres.ie, -je.żeli . ustalony -w postępowa-
niu stan faktyczny daje do tego podstawę. ' ' 

IArt. .262. § 1. Komisja rozjemcza rozpatruje sprawy 
na posiedzeniu, przeprowadzając w raiie potrzeby postę

p owanie wyjaśniające. O tentJ.inie posiedzenia zawiadamia 
się strony. 

-§2. Orzeczenie komisji rozjemczej zapada większością 
głosów i podlega niezwłocznie doręczeniu stronom wraz 
z uzasadnieniem. 

Art. 263. Komisja rozjemcza może w wyjątkowych 

przypadkach przedstawić sprawę sądowi pracy i ubezpie
cZ2ń społe'cznych w celu przejęcia jej do rozpoznania, je
żeli jest to ce lowe że względu na występujące w sprawie 
poważne wątpliwości prawne. ' , 

Rozdział V 

~ Zakres działania komisji pdwoławczych do spraw pracy 

Art. 264. § 1. Komisje .! odwoławcze do spraw pracy 
rozpa trują: 

1) odwołariia pracowników od wypowiedzenia umowy 
. o pracę, _ 

_2) wnioski _pracowników ' 0. przywrócenie do pracy lub 
o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem lub wy
gaśnięciem umowy o pracę, " 

3) wnioski pracowników o odszkodowanie w · związku 
t nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwe
go świadectwa 'pracy albo opinii, 

4) wnioski pracownikóW dotyczące nawiązania stosun: 
ku pracy. 

§ 2. Jeżeli wraz z odwolaniem lub wnioskiem, o któ
rych mowa w § r, pracownik dochodzi również innych 
roszczeń, podle gających w myśl art. 248 i 249 rozpatr ze · 
n iu przez ' komisję rezjemczą - komisja odwoławcza do 
spraw prac y rozpatrzy łącznie wszystkie resz·cżenia pra
cownika. 

§ 3. Komisja odwoławcza do spraw pracy , rozpatruje 
również wnioski . o ustalenie uprawnień wynikających ze · 
stos,unku pracy. w , związku ze spr.ę.wami, o' któr )1ch mowa 
w § 1. 

Rozdział VI 

Powoływanie i skład komisji odwoławczych do spraw 
pracy 

Art. 265. Przewodniczącego komisji odwo ławczej do 
spraw pracy , przewodniczących sktadów orzekających i in
n ych członków komisji wybiera na okres swojej kadencji 
powiatowa, rada na ro,dowa, ra da narodowa miasta stano
wiącego powiat albo rada narodowa dziefnicy w mieście 
wyłączonym z województwa. . , 

Art. 266. § 1. Kandydatów na cźłonków komisji od
wolawczej do spraw pracy zgł a szają w' równej liczbie na
czelnik powiatu, prezydent lui? naczelnik> miasta stanowią
cego powiat, riaczelnik dzielnicy IN mieście ,wylączonym 

z województwa oraz właściwa instancja zwiążków zawo-
dowych. 1 

§ 2. Kandydatów n'a PEzewodniczących komisji odwo
ławczych do spraw pracy ora,z przew:odniczącyc,h składów 
orzekających zgłasza prezes ,sądu wojew@dzkiego spośród 

sędziów sądów powiatowych i sądu wojewódzkiego. 
Art. 261. § 1. Mandat tzłonka komisji odwoławczej 

do spraw pracy wygasa: 
1)' z dniem w.yboru npwej\ komisji, 
2) w ra~ie zrzeczenia się funkcji członka komisji, 
3) w razie odwołania z komisji. 

§ 2. Członek komisji odwoławczej- do , spraw -pracy. ' 
może być z uzasadnionych przyczyn odwołany z k'orp.isji w 
trybie przewidzianym dla wyboru. 

Art. 26~. § 1. Komisja o dwoławcza do s raw pracy 
rozpatruje sprawy w składzie: " 

1) sędzia sądu powiatoweg<l łub wojewódzkiego- jako 
przewodniczący, ' 

2) dwóch członków komisji, w tym jeden 'spośród kandy
datów zgłoszonych przez właściwą instancję związków ' 

zawodowy ch. , 
§ 2. Przewodniczący komisji odwoławczej do spraw 

pracy może zarządziĆ; rozpatrzenie sprawy ' w pięcioosobo

wym składzie orz€kającYl1), jeżeli uzna to za wskazane ze 
względ u na szczególną zawiłość ltl'b precedensowy charak
ter sprawy. W tym przypadku w składzie orzekającym bie
rze udział dwóch członków komisjij spośród kandydatów 
zgłdszonych ' przez właściwą instancję związków z'awodo
wych. ' 

Rozdzi.ał VII 

Postępowanie przed komisją odwoławczą, do / spraw pracy 

Art. '269. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy 
o pra cę wnosi się do komisji odwoławczej do spraw pracy 
w ciągu 7 dni od. ,dni ~ doręczenia pisma wy!Wwiadającego 
umowę o pracę . 

§ 2. Wniosek o ,przywrócenie do pra,cy lub o odszko
dowanie wnosi się d'o komisji od woławczej do spraw pra~ ' 

cy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o roz
wiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenja lub od 'dnia 
wygaśnięcia umowy ' o pracę : / ' ' 

§ 3. Wniose k o n a wiązanie stosunku pracy~osi się 
do komisji odwoławczej do spraw pracy w ciągu 14 dni; od 
dnia doręczenia zawi adomienia o odmowte przyjęcia do 
prdcy. . 

§ 4. W uzasadnionych przy padkach komisja odwoław
cza, dQ spraw pracy może rozpa trzyć odwołanie lub wnio
sek wniesione w s . óżnionym tenhinie, jeżeli opóżnienie 
j es t usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie 
jest n admierne. 

Art. 210. § 1. Przepi sy art. 258-263 stosuje się ód
powiedni o. Pełnomocnikiem pracownikoa _ m,oże być ; rów
nież inny przedstawiciel związku za wodowego. 
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§ 2, O terminie po~iedzenia ,zawiadamia , się strony 
oraz radę zakładową· ' 

, ,§, 3. W razie uwzględnienia odwołania od wypowie~ 
dzenia ,lub wniosku o przywrócenie do pracy albo odszko
dowanie komisja odwoławcza ,do spraw pracy orzeka sto
sownie do przepiSów art. 44-51 i 56--62. 

Rozdział VIII ': ,/ 

.Sądy pracy i, ubezpieczeń społecznych 
, , 

Art. 271. § 1. Sądy pracy i' ubezpieczeń społecznych 
rozpatrują odwołania od orzeczeń komisji rożjemczych 
i komisji odwoła}Yczych do spraw pracy. 

§ '2;' Sąd pracy i ubezpieczeń społ.ecznych może ' prze
j'ąć ' do ,wzpoznania 'Spfiiwę przedstawioną ,mu ' przez komi
sję rozjemczą lub komisję odwoławczą' do spraw pracy na 
podstawie art. 263, jeżeli jest to , ~elowe ze wzglę-d.u na wy
stępują€e w sprawie poważne wątpliw'óści prawne. 

Art~ 272: Stronom przysługuje ' praw'o wniesienia od', 
woł'Ćlnia od orzeczenia komisji rozjemczej lub komisji od
woławczej do spraw pracy do sądu pracy i ubezpieczeń 

spoletznych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 
'Art. 273, Od orzeczenia sądu pracy i ubezpieczeń SPD

łecznychnie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem orzeczeń 
wydanych w sprawach, o których mowa w' art. 211 § 2. 

Art. 274. Organizację sądów pracy i ubezpieczeń spo
łecznych oraz tryb postępowania przed tymi sątlami 'regu
lują odrębne ' przepisy. 

./' Rozdział IX 
Rewizja nadzwyczajna 

Art. 275. Od praworriocnego orzeczenia komisji roz
jemczej, komisji odwoławczej do spraw ' pracy oraz sądu , 
pracy i' ubezpieczeń ~połecznych może być wniesiona re
wizja nadzwyczajna, jeżeli orzeczenie rażąco narusza pra
wo lub interes Polskiej Rzęczypospolitej Ludowej. 

Art. 276. Do wniesienia rewizji nadzwyczajnej są 
upra wnieni: 

l) Minister Pracy, Plac i Spraw Socjalnych, 
2) Minis~eT Sprawiedliwości, ' 
3) P1enhzy Prezes Sądu Najwyzszego, 
4) Prokurator Generalny PoTskiej Rzeczypospolitej Ludo-

wej, .r 

5) Centralna Rada Związków Zawodowych. 
\ 
Art. 2'17. § 1. Rewizję nfołdzwyczajną wnosi się do 

Sądu Najwyższego. 

, ' § 2. 110 postępowania , przed Sądem Najwyższym wy
, wołanego złożeniem rewizji nadzwyczajnej stosuje się od

powiednio prze,pisy Kodeksu postępowania cywilnego doty-
czące rewizji nadzwyczajnej . ' _ 

§ 3. W razie uchylenia zaskarżonego orzeczenia Sąd 
Najwyższy może przekazać 'sprawę do ponownego rozpa
trzenia .organowi, który wydał orzeczenie, a w przypadku 
gdy orzeczenie wydała komisja rozjemcza - tej komisji 
lub sądOWI pracy i ubezp i'eczeń społecznych. 

'Roz~iał X 

Nadzór: nad komisjami rozjemczymi, koml~jaml 
' odwoławczy'mi do spraw pracy oraz sądami pracy 

i ubezpieczeń społecznych 
, , 

, Art. 278. ,§ 1. Nadzór nad organizacją trybem dzia-
łania komisji ' rozjemczych i , komisji odwoł.ilwcz)"ch do 
spraw pracy sprawuje Minister Pracy, Prac~ i Spiaw 
Socjalnych, działaią-c w porozumieni-uz Centralną Radą 
Związków Zawodowych. W tym trybie Minister Pracy, Płai: 
i Spraw Socj-alily-ch może wydawać wy'tyczne w zakresie 
sprawow~nego na'dzoI.u. ' 

, § 2. Nadzór: ,nad organizacj,ą . i trybem .. dzialani,a sądów 
pracy i ubezpieczeń społe czp.ych sprawui\t ,Minisler,'Spra
wiedliwości, działa jąc ' w prozumieniu z N1'hiis trerb J;Yra cy, 
Płac i Spraw S-ocjalrtych oraz Centralną Rad~ Zwi~żk ów 
Zawodowych. ' ' 

Art. 279. Sąd Najwyższy ustala wytyczne orzecznictwa' 
dla sądow pracy i ubezpie'cz,eń ' społecznych oraz polie jmuje 
uchwały zawi.erające odpowiedzi na pytania prawne' 'w try
bie Lna zasadach określonych odręti~ym~priepisamf. ' 

Rozdział XI 

Wykonanie orz.ęczeń: 

-Art. 280; ' '§ 1. Ortenenie komis'ji roz'jemczej lub kil-' 
misji 'odwoławczej do 'spraw prac'y staje ' się prawomocne, 
gdy , nie wniesiono od niego odwołania albo gdy ' zostało / 
utrzymane w mocy w postępowaniu odwO'Iawczym: ' 

§ 2. Prawomocne orzeczenja komIsji rozjemczych i ko- ' 
misji odwoławczych do spr~w praty '· orazugodyżawarte 
pr:;;ed "tymi komisjami powinny być niezwłocznie wyko
nane przez zak,ład pracy. Jeżeli zacrió,dzi potrzeba prże'pro
wadzenia egzekucji stosujesi~ odpowiednie prZeyisy 'Ko
deksu' postępowania cywilnego, o ile przepisynini'ejszego 
rozdziaŁu nie ' stanowią ińa,czej: 'Prawomocne 'orzecze nia 
komisji i ugody są tytułanii eg-zekucyjnymi. ' . 

- § 3. Gdy dłużnikiem jest- ' państwowy ' zakład pracy" 
a ( wynilc'ająca' z' tyrułu~gukucyjnegQ należność nie zos ta
nie uis~czon~ w Ciągu 7, 'dni od dnia złożenia tytli/u, led
nos tka nadrzędna dłuznika na wn-iQsek wierzyciela zarząd zi 

natychmiastowe pokrycie należności z funduszów - dłużni
ka, w, szczególoości z jego rachl:lnku b1mkowego. . 

§ 4.' Jeżeli obowiązek wypłaty wynagrOdzenia zasą

dzonego w orzeczeniu 'przywraCającYI)l ' do pracy lub usta
lonego w ugodzie, jest \lzależniony od pprljęcia 'przez 'pre- -
cownika pracy, klauzulę wykonaln.ości w części ,dotyczą.cę.j , 

tego wynagrodzenIa nadaje się dopiero p'O stwierdzeniu" że,,: 

pracownik podjął pracę . W przypadku gdy d<?chodzenie . 
tego wynagrodzenia następuje w trybie okreŚlonym w § 3" , 
stwierdzenia, że pracewnik podjął pra,cęi dokc'lnuje jednost- " 
ka nądrzędna d,łużnika. ~. 

. § 5. Przepisy § 2""":4, stosuje się odpowiednio do orze
czeń sądów pracy i ubezpieczeń społecznych: oraz do ugó!l 
zawartych przed tymi sądami. 

DZIAŁ TRZYNASTY 

ODPOWIEDZIALNOSC ZA WYKRCC?:ENIA 
PRZECIWKO PRA WQM PRACOWNIKA 

Rortlział I 

Wykroczenia przeciwko prawom pracownIka 

Art. 281. Kto, działając w imieniu zakładu pracy: ' 
1) , rozwią~uje z pracownikiem stosunek prab y bez, 1"'ypo

wiedzenia, naruszając w sposób rażąc~ przepisy pra.wa 
pracy, 

2) stosuje wobec pracownika kary za naruszanie porząd
ku i dyscypliny pracy nie przewidziane w p1; zep,isach 
prawa pracy, 

3) narusza ' przepisy o czasie pracy lub ochronie pracy 
, kobiet i młodocianych, 

podlega karze grzywny do 5.000 złotych. , 
Art. '282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

l) nie wypłaca w ustalcmym terminiewynagrodzeItia za 
pracę lub innego świadq;enia przysługującego pra
co'whikowi albo ' uprawnionemu do te90 świ!!dczeni a 
czł 6rikowi rodziny pracownika, wysok q4:ć tego wyna- ' 
grodzenia lub świadczenia bezpodstawnie. obniża albo 

' dokonuje bezpodstawnych potrąceń, ' , 
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2) nIe· udziela przys/ugującegó pracownikowi urlopu wy· § 2. W razie uchylenia 'orzeczenia inspektora pracy 
poczy,nkoweso lub bezpodstawnie ob~iża wymiar tego sprawa podlega przekazaniu do rozpatr~enia przez właśCi
urlop\)., , we miejscowo kolegium" a decyzj'a Głównego Inspektora 

,3) nie wydąje pracownikowi świadectwa pracy lub opinii, Pracy ' o uchyleniu:'oneczenia ' zastępuje wniosek, o którym 
podlega karze grzywny d~ 5.000 -złoty'ch. , mowa wart. 286 § 1. Przepisy art. 286 § 2 ,i 3 stosuje się 

, § 2. ~ Tej same( karz,e podlega, kto wbrew obowią, zk?- odpowiednio. 
, Art~ 288. Uchylenie prawomocnego orzeczenia ~ożeJ 

- wi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia ko- " 
misji rozjemczej ) ub i'n'nego organu /przyzń!lją'cegó pracow-' nastąpić , w terminie/ 3 mięsię<:y .od jęgoupra~omocnjenia 
nikowł lub ' członkowi rodziny ' pracownika ' określone się· Nie dotyczy to . przypadku uchylenia orzeczenia , wy-

~' świadczenie', jak rÓwnież 'ugody zawartej przed tymi orga- łącznie na" k()rzy.ść olJwini,Qnego, .. i 

.. .:, nami. .. . ' i Art. ' 2Im.W'p/ywy z kar stanowi;ą: dochód .'właściwego 
;", ,- 4-Atl. 283. ' § [Kto, ' kierującżakJaaem pracy albo ze" budżetu terenowego. Terenowy organ 'administracji ',pań-

spo łem ' ptacowników, nIe' przestrzega przepisów lub zasad i stwowej, będący wykonawcą budżetu, jest , wierzytielem 
"' bęzpiecze'ństwa ,i higi,eny pFacy, podlega karze grzywny do tych należności w rozumi'e,niu ·~ pizepis,ó:w. o postępowaniu 

5.000 złotych. egzekucyjnym w 'administr.acjL , 
,§ 2.,Tej samej , karze , podlega, ~to: Art. 290. ' § ' 1. Jeżeli przepisy niniejszego rózdziału nie' , 

.1) wbrew obo.wiązkowi nie , zawiadamia 'fi terminie in- stanowią inaczej, w . postępowani,u .. w ,sprawach io wykro-
" sp-ekJora : pracy, prokuratora lub ' innego właściwego czenia, przeciwko prawom pra.r-ownika ,maJą odpowiednie 

organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodo- zastosowanie przepisy, Kodeksu postępowania w sprawach 
wej, 'nie ujawnia wypadku ,przy pracy lub ' choroby za- o. wy.kroczenia. .., l'" , , ' ' . 

, wodowej albo przelistawia niezgodne. z pra wetą infor- § 2. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Ra" 
macje, dowody lub s,pr"ąwozdania z takfCh wypadków dą Związków Zawodowych określi w drodze rozporządze-
. chOTób, . ' nia szcz'egółowy ,tryb postępowania przed inspektorami 
nie wykonu1e· w 'terinfnie '(nakazti inspektora pracy, pracy, jak również zasady r ' tryb sprawowaNia ' nadz()ru, 
utrudnia~ ~działalnoŚ"ć ' organu" ińspektJi pracy,' a w ' o który~ mowa wart. 287. " . , 
sz~ze~ÓLp.ośc! . tiniernpżliwia llrowadze,:ię \l!iz'y,tacji _za- , D Z I A i. . C Z T E R N, AS T Y 
kład '1ub"' nTe ' ud,tie1li ( temu ' or{JaI1o'wi . t"nformacji nie- o 

"h> źbę'<;l:hych ' dó" wYKonywanią jego zadań. . . PRZEDA WNIENIE ROSZC:lEŃ 
;... ~'.~ • • I- ,. • ~ '. • ~ i' i ~, 

. ~ , " Rozdział II . 
Art. 291. § f. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają'

przedawnieniu z upływCem ' 3 'lat' od: dnia; w k~órim roSz
czenie stało się wymagalne; Postępowanie w 8prawac~ , o wYkroczenia przeciwko 

prawom pracownika § 2. Jednakże toszczeni,a zakładu pr,acy o naprawierrLe ' 
szkody,- wyrządzonej przez pracownika w~kutek ' niewyArt. 284. W sprawach o wykroczenia, o których mo-

3 konania lub nienależytego wykonania obowiązków ' pra-
'; wił wart. 281-28 , orzekają inspektorzy pracy oraz ko- _ cowniczych, ulegaj'ą przedawnieniu z 'upływem 1 roku od 
. I legia ' do ' spraw wykro-clleń, zwane dalej folegiaml~ 

dnia, w którym zakład pracy powziął wiadomość o wyr~ą
Art. 285. § 1. Inspektor pracy orzeka karę grzywny dzeniu przez pracownika szkody, nie pÓŻlliej -jednak ni,ż 

do 1".500 złotych. ' z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. , 
. § 2. Od orzecz; nia inspektora pracy obwiniony, jego § 3. Jeżeli pracownik dopuścił się. zagarnięcia mienia 

obrańca albo prokurator mają prawo w terminie 7 dni od społecznego. albo w inny ,sposób uII),y$lnie wyrządził ' szko- , 
dnia, ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia odwolać się do dę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie:- tej szkody 
-właściwego miejscowo kolegium prży terenowym ofganie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego:-
'a:dministracji p,aństwoweL w powiecie, mieście stanow1ą- § 4. Terminy przedawnj enia nie mogą być skracane 
cym powiat Jub dzielnicy miasta wyłączonego z woje- ani przedłużane przez czynność prawną. 
wództwa. Kolegium- utrzymuje ' zaskarżone ,orzeczenie w §5. Roszczenie stwierdzone pra\\,omocny~ "orz'ecze- , 
mocy lub je uch_yla i wydaje nowe orzeczenie. ' niem organu powołanego do rozstrzygania spor,ów, jak ' 

§ 3. Orzeczenie, od którego nie wniesiono w terminie również 'roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie 
ogwołania, oraz o~zeczenie wydane .na skutek odwołania określonym W kodeksie przed tak-im org~nem: ulega 'prze-

jest prawomocne. , ': dawnieniu z upływem 'lO lat od 'dnia uprawomocnienia się ' 
Art: 286. § L Inspektor pracy składa , wniosek o roz- orzeczenia lub zawarcia \lgody. ! 

patrzenie sprawy do kolegium, o lttórym mowa wart 285: - Art. 292. § 1. Roszczenia przedawnionego nie można·' 

~2, jeżeli uzna, że społeczna szkodliwość: czynu, ' stopień , dochodzić, chyba że ten, przeciwko , komu roszczenie przy
winy rub -inne ważne 'okoliczu,ości sprawy wymagają wy- s~uguje, żrzeka się korzystania z przedawnienią; zrzecze- , 
mierzenia kary surowsz~j niż okr,eślona wart. 285 § 1. nie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne, 

§ ,2. W razie złożenia wniosku inspektorowi pracy , § 2. Organ powołany do rozstrzygania sporów 
przysługują w postępoWalliu przed kolegium uprawnienia uwzględnia upływ przedawnienia z- urzędu. Może jednak 
oskarżyciel~ pU,blicznego. nie uwzględnić upływu przedawnienia, jeżeli opóżnienie 

' § 3. Od orzeczenia KOI.eglum rozpatrującego sprawę, w dochodzeniu ' rg szczenia ' fest uś'prawi'ediiwione wyjątko- ' 
" przekazaną w trybie przewidzianym W § l, obwiniony, jego wyroi okolicznośCiami i nie Jest nadmie~ne. · . - , -

obronca oraz oskarżyciel publiczny mają prawo w termi- Art. 293. , Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się~ 
nie 7 dni od d.n·ia ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia od- a rozpoczęty urega zawieszeniu na" czas trwania przeszko
wołać się do kolegium ' drugiej instancji. dy; gdy z powodu ' siły , wyższej uprawniony nie , może do-

Art. ~87. § 1 ~ N,aozór nad' działalnośCią inspektorów chodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym ' Ol'
pracy w zakres;ie ' orzekania sprawuje Główny Inspektorganem powołanym do rozstrzygania spo,rów. ' " 
Pracy. W rama'cli nadzoru 'może on 'w szczególnośCi uchy- Art. 294. Przedawnienie względem ' Qsoby, która 'nie 

'.; • lać prilwou1ocrte orzeczenia tych inspektorów, jeżeli są one ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo ' co do 
~~ .. ~ . r. " przeczne z prawem lub oczywiście, niesłuszne. której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłaśno-
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wo.lnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 
2 rat od dnia ustCf'oo·wienia dla, nie} przedstawiciela usta
wo.wego· albo od dnia ustania pr:zyczyny jego, ustanowie
nia ... Jeżeli termin' przedawnienia wynosi 1 rok,. Jego bieg 
liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego. 
albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowie
nia. 

Art 295. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:' 

l} przez' każdą czynność przed właściwym organem po
wolanym do rozstrzygania sporów tub egzekwowania: 
roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu ' dochodze
nia lub' ustalenia albo zaspokojenia łub zabf zpiecze'nia 
roszczenia, 

2) przez uznanie roszczenia. 
§ 2. Po każdym przerwaniu przedawnienia bfegriie ono. 

D.a nowo. Jeżeli przerwa biegu przedawnienia nastąpiła 

wskutek jednej z przyczyn pnewidzianych w § l ' pkt 1. 
pI;ze.dawllienie. niej biegnie na nawo" dopóki postęp·o-wania 
wszczęte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zas!loko
jenia lub zabezpieczenia ros'zczenia, nie zostanie zak.oń~ 
€zv.ne. 

DZIAŁ PIĘTNASTY 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Art. 296. Rada Ministrów po, po,roz9mieniu i Cenlr'alną 
Rad'ą Związków Zawodowych ustaliza·sady i tryb okreś-Ia;.. 

niakierowniczych I i'nnych samodzi.eJny.ch stanowi;k pracy 
dla celów' przewidz'ianych 'iN kodeksie. 

Art . . 297. ··Mini.ster Pracy, Płac i Spra.w Sacialnych po 
porozU'm ~eni.u z. Centralną Radą 'Związków Zawodowych 
określi w drodze rozporządzenia: 

1) zasady ustalania wyrragrodze'nia: 
a) przysł.trgującegow o.kresie niewyko-nywania pracy. 
b) ' stano.wiące·go podstawę tlstaląnia wysoko'ści kar 

pie.niężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw po
śmiertnych lub innych należności przewidzian}'ch 
przepisami prawa pracy, 

2) zasad'y ustalania wysokości dodatków wyrównawczych 
do wynagrodzenia. . 

Art. 298. § 1. Rada Mini'strów po porozumieniu z Cen
tralną Radą Związków Zawodowych może ' określić w dro
dze rozporządzenia w sposób szcz.ególny niektó.re prawa 
i obowiązki. pracowników zatrudnionych w urzędach pań
s~wowych, w innych działach. służby państwowej.. w za,kła

dach służby zdrowia, w jednostkach wojskowych i w in
nych zakładach pracy na stalllowiskach związanych ze 
s.łużbą zagraniczną lub z obronnością kraju, a także 'za
trudnionych z~ gr.aniq, przez polskie. przedsiębiorstwa. 

§ 2. Rada Ministrów może w szczególności w slo.sun'ku 
do pracowników, o których mowa w § 1, ustalić specjalne 
wymagania w zakresie kwa·lilikacji osobistych i zawodo'"' 
wy'Ch, zasady i tryb przenoszenia na inne stanowiska" za
sad'V odpowie'd:zialnośd służbowej r zawieszania w czynnoś
ciadi. ' niezbęd-rre odstępstwa od prz.episów kodeksu w za
krc.esie' czasu: pracey' i wynagradzania za gadziny nadlicz- . 
bowe. 

§ 3. W tl'ybie określonym, w § 1 Rada Min1strów może 
:wobec pracownikó,w, . okt.óryc'h . mowa w tym przepisre: 

1} wprowadzić nawiązywante stosunku prac7" na podsta
wie mianowania, a także na podstawie powołan~a pnez 
właściwy organ w szerszym zakresIe niż ustalony w 
art. 68, 

2) . wyłączyć stoso~wanie przepisów kodeksu o rozpatry
waniu sporów podlegających właśdw'ości komisji od
woławczych do spraw pracy i wpl\Owadzić odmiennY 
tryb rozpatrywania tych spraw. 

Art. 299; •. § F. Jeżeli poszczegó,Fne prźep.isy kodeksu 
nie stanowią inaczej, p.rze·pi sy uoty€z.ą;ce za;kła.du pacy sto
suje się odpowiednio do osób fizycznych zatrudniających 
pracowników. 

§ 2. Rada Ministró.w po paroz,umieniu z Centra,lnąRadą 

Związków Zawodowych ~ może w drodze rozporządzenia 
wyłączyć stosowanie niektórych przepisów kodeksu w sto
sunkach pracy, w których pracodawcą Jest 05:0'\)a fizyczna, 
jak również w zakresie niezbędnym ze· względu., na szcze
gólne warunki p.racy uregulować odmiennie niektóre pra= 
wa i obowiązki pra·cowników zatrudnionych w gospodar 
stwach domowych i gospodarstwach wInych. 

Art. 30.0._ W sprawa·ch nie unmm owanych przepisami 
p.rawa pracy .do stosunku pracy sto·suje si.ę odpowiednio 
przepisy Kodeksu cy(wiInego, jeżeli nie ' są one sPTz.e~ne 

z zasadami prawa pracy. ' 
Art. 301. § ~ . Szczege1ne' uprawnienia związane ze 

s,tosunkiem pracy osól> powołanych do czynnej słoż'by woj
skowej i zwolnionych z tej sl'użhy normają przep,iscy a po
wszecłmyBt Dbewiązk:u obrońyPoJskie-j: RzeczYPos'p0-litej 
Lml!Qwej- oraz: przefYisy O' stnżbiie woJsko,wej ż(')łrrieFzy za
wooowycb. 

§ 2. Okres czynnej służby wojskowej wlicza się do 
okresu zatrudrriep,i'i} w: .zakresre i na zasadach przewidzła.- . 

n'ydr, w pfzepj-sacb~ o kt.órych. mo:wa. 'w · § L . 

Art. 3tł;2. ·' no oJtl'esu :z:atmdrrre.ma· wlieza. s·tę o.k.I:es, służ
by w organaf:p MiJkfLObyw.atelsktej i Służby WięzienneJ 
w zakresię i na zasadach przewidzianyc:h odrębIl'ymi przę
pisami. 

Art. 30.3. § L Rada Minisuów p6 porozUl:uieniu z Cen
tralną ~adą Związków Zawodowych określi w drodze roz~ . 
porządzenia zakres stosowania przepisów .prawa · p,racYd<Y '..; 
osób wykonujących pl'acę naIUa .d'czą, ze zmiana'mi ·wyni-, 
kającymi z odmiennych warunków wykonywania .tej prircy, 

§ 2. Rada Ministrów może ·w tym , samym · trybie 
określić zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób 

.. stale wykonujących pracę na innej .podstawie niż . stosu
nek pracy łub: umowa o pracę. :nakładczą, ze zmianami wy
nikającymi z odmiennych warunków wykonywania' tej 
pracy. 

Ań. 30.4. § ł. Zakład pracy j-est ooowrązany zapew
nić ' bezpieczne i higieniczne warunki zajęG o~bywa'l1'ycłł 
na j'ego terenie przez ' studentów i u€zniqw nie hędąCjlch ' 
jego pracownikami. ~ 

§ 2. Obowiązek określony w § 1 dąży także na szko-
łach i innych z-akładacIl npukowy.dr w sŁos.tmku d.o osób 
pobierającycb na'ukę w tych szkoła€h f zil'kła'dach albo od- } 
bywających zajęcia praktyczno-techniczne hrb · wykonują- .. ' 
cyeh prace. spo.łecznfe u iyte czne. Szcżegółowy zaKres· teg-o ' 
obo,wrązku ustaJają ministrowie, kt6rym podMeg;ają szkoly 
i z.a.kłady- na'l!lkowe" 

§, 3.. Pr-zepisy art 207 stostl je' się· odpowiednio do or
ganóW' pańs1wawrycir krerującyeb- pracą wyłnnywamr p-rzer '-'-- " 
obywateli na innej pocls:tawie niż , stosunek pracy oraz do 
jednostek o.rganrzujących 'pracę w ramadl' c-zynów s.poIecz
nych. 

§, 4" Właściwi- ministrowie w pOlrozU>liJf\e.llli:u z Ministrem 
Pracy, Płalc i Spraw Socjalnycb e,r a·z po: pdrozumien~u z za
rządami głównymi wtaśc:iwych związków zawodowych 

. określą w di"odze rozpofZ'ą~zeń .z'akre.s i spos.ó,b: sto.sowa
nia przepisów dzia lu dZlesrątego~ 
ą przy wykonywaniu zadań pnez członków straży' po~ 

żarnych, 

2) przy wykonywaniu: p.ra.cy przez.· członków wLrriczych ' 
spółdziel.ni produkcyjnych i członków kółek rolni
czych, 
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lł· przy wykottywaniu -.pracy p,rzez <OS6łi1y przebywające 
yrzdkład,ao~ kamyclt, w 'zakta.dach dla nieilełlli:ch i w 
oSi Gdkach iprz:ys'tos'Gwani.a :spoi.e:cZD2go. 

Art.3GS. Rada Ministrów pliIporo:zumleniu z Centra1-
ną 'Radą ZwiqzkówZawQdowych 'określi w .drodze rozpo

'rządzenia 'karegori'ef uspułeczni'Onycb z;akładów pracy, w 
ktÓJrycll nie pO,wołuje się zak1auowycn komisji IO'zjem-

.czych, .organizilc4ę i zasady powoływan.i.a(,wyb:OTU) komisji 
rozjemczych, zasady wybow komisji odwoławczych do 
spraw p~acy, organizację i tryb ,postępowaniil przęd 'tymi 
k ,omi,Sj.ami oraz zasady odwoływ-an-ia j 'lawłe.sżanitl w czyn
nościach członków kvmis ji. 

Przewodnkzący Rad y fl.ans:twa: H. Jabloński 
Sekretarz Rady Państwa: L. SlasjaR 

142 
USTAWA 

z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Przepisy wprowadzając,e K.odeks pracy. 

Rozdział 1 
/ 

P.rzeplsy o~ólne 

Art. I. Kodeks pracy wchod~i w życie z dn'iem 1 stycz
nia' ~ 975 r. 

Art. U. Ile'kroc nini eJsza ustawa wymienia pn:epłsy 
do~ychczasow'B, na leży prz.ez to rozumieć' 'przepisy 
z uwzg1ędnieniem wszyst kich zmian i 'llZul'H~.łnien w'l)'[owa
d'lOlłych przed .dniem w:ejśda w żY'Eie 'Kodeksu pr.acy. 

Art. HI. § L Z .<iLliem w-ejścia wżycie Kod:eksu pr,ac y 
tracą moc wszelki e pr,z-episy c,toty,czące przedm.iot,ów w 

.tym kodeksi.e uno.rm-owanych, chyba ' że prz.episy poniższe 
stanowią inaczej. \ 

, § 2. W- szczególności tr-a cą moc 'przepisywymienione 
w artykułach poniższych. 

Art. IV. § 1. Uchyla się: 
II uslawę z dnia 1'8 grudnia 1'91'9 r. o czasie pracy w 

prz'!i:myśIe 1. handlu ~z. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734); 
, 2' w;t;I Wę z dnia J7 '1ui egQ 1922 T. o :państwowej służbie 

cywil nej {Dz. U.z 1949 J. Nr 11, poz. 72), 
, 3) ustawę z dnia 2 Ujp'c,a 1924 r. w przedmiocie (lracymło

dodanych i kobiet ~Dz. U. Nr .65, p,oz. 636) ., 
4l ro;:porządzen,j e Prezyde.nta Rzeczyposp.olitej z dnia 

16 marca 1928 r. o umowie o pracę ,~ac.owników umy-
słowych {Dz. U. Nr 35, poz. 323); \ 

5) rozPQfządzenie Pre.zyden ta Rzeczypospolitej z >d nia 
16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. 
Nr 35, poz. 324j) 

6) rozporządzenie Pre.zydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 paźdZiernika 1'932 r. o organizacji komisjidyscypli
narnych i po'stępowaniu dyscyplinarnym . prze ciwko 
funkcjonariuszom państwowym (Dz. U. Nr 87, poz. 738), 

7). ustawę z dnia 14 kwietnia 1937. ['. oukladach zbioro
wych puCy (Dz. U. Nr 31, poz. 242Y; 

8) dekret z ·dnia 14 maja 1946 r. o tymcz<lsowymunor
mowanLu st osunku slużbowe g'O fun k'CJon,af'iusz<>w pań
stw'Owy<:h (Dz. U. Nr 22, poz. 139j.; 

9) art. 1 cz~ść B dekretu i dnia 6 października 1948 r. 
o rode ślubowaL'lia m inistrów, hmkcj()'lłariu-szów pań~ 

stw.qwych, sędzió w i prokur~tofów oraz funkcjonariu 
szów służby bezpieczeńs<twd pulllicZIilego (Dz. U. Nr 49, 
poz. 37'O}; . 

10l . 11'St<lWę z dn ia 4 lutego 1949 L'O upo.sażeni u pr acowni
ków państwowy,ch .f Dz. U. Nr 7, poz. 391; 

U) usta wę z .«nia 19 kwi e t.nia . ł950 r. {) skróconym i czasie 
pracy szczególnie uciążliwej lub , wykonywanej w 
szkodliw.vch, warunkach (Dz. U. Nr 20, pD.Z. 174); 

,.12) , debet :zrlni:a 24 .1ut:e-gol'954 .T • . oz!d!kła!l.Qwy,ch .. ko'mi-. 
.. .sjach c1:.Oz4eIDC.zydl ·{Dz. U; -Nr lO, 1l0z. 35), 

13) , dekret z .dala '21 kwietnia ł954 r. o niektórych .pra
wach i obowiąz~ach pr.acow.ników kol-ej owych(Dz. U. 
Nr 16, poz. 59); • 

14) dekret z d!ria18 s·tycz:nLa J956 r.o ogranicze.n:i-u do
puszczalności wzwi·ązyw.ancia umów :oprarę bez wy
powiedzenia orazozabezpieczeniuciągJDŚci pracy 
(Dz. U Nr 2, poz. 11); 

15) ustawę z dnia 10 września 1956. r. w sprawie uchylenia 
przepisów o zabezpi'eczeniu socjalislyczne j dyscypUny 
pracy (Dz. U. Nr 41, ·,poz. ł'87); . 

16) ustawę z dnia 2 lipca 1958 r. ó nauce zawodu, przyu
czaniu do określonej pr<ley .i warmIkach zatr'udniania 
młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym 
s-ta żu pra cy (Dz. U. Nr 45, poz- 226); 

17) ustawę z dnia 17 czerwca 1959 r. o współodpowie

dzialności majątkowej pracowników za niedobory 'w 
przedsIębiorstwach obr01u towarowego (Dz. U. z .19'6'6 r. 
Nr 52, poz. 319), 

18) art. XII § 2 i 3 Przepisów wprowa.dzający.ch Kodeks 
cywilny ~ ustawa z dnia 23 kwi·etn,ia ·1964 r. (Dz. U. 
Nr 16, poz. 94) oraz utrzymane w mocy tymi przepisa
mi: 
a) art. 52, 56, 63,94, 95 i 105-117 P . .rze.p-isówogólnych 

praw'a cywilnego - ustawa z dnia 18 lipta 1'950 r. 
(Dz. U. Nr '34, poz. 3~ l). 

bl art. 259 pkt '3, art. 284 i 441-477 Kodekstlzobo
wi.ązań - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
lite j z dnia '27 październik a 1933 r. (Dz. U. Nr '82, 
poz. 598) , 

c) art. VrTI-X Przepisów wprowadzających Kodeks 
zobowiązań --.:: rozporządz.enie Prezyd-e.nta Rzeczy
pospolitej z dnia 17 pa'ździernika 1 933 r. (Dz. U. 
Nr 82, poz. 599); , 

19) ustawę z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie ..i hi
. gi e nie pra cy ~Dz. U. Nr 13, poz. 91); 

20) ustawę z dnia 15 l(j)ca 19fi8 r. o pracowniJtach ' rad ńa
rodowy ch (Dz. U.Nr 25, poz. 164); 

21) ustaWę z dnia 29 kwielnia 1969 r.o pra'cowniczych 
urlopa ch wypoczynkowych lDz. U. Nr 12, poz. 85); 

22) ustawę z dnia 6 lipca 1972 r. o prze.ctłu:l.enłu urlopów 
macier zyń'sk i ch .(Dz. U. Nr 27, poz. 190); 

23) dekret z dnia 14 li pca 1973 r. n dodatk'Owych dnia(:h 
wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, -poz. 160). 
§2. W zakresie un ormowanym w Kodeksiepmcy tra- , 

cą moc przepisy dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. 
o przejęciu przez związ'ki zawodowe zadań w dzienzini e 
wykonywania ustaw o ocbwni-e, ! bezpieczeństwie i, higJe
nie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. ' 
z 1968 r. Nr 8, p.oz. 47). ~ 

Art. V. § L Pozostają w rrfocy dotychczasowe ,p-rzepisy 
,s-Otyc.z-ą:ce :przeumi.ot,ów.' tNIlO.rmowanydł w Kodeksie pracy, 
'j'Bieti-przepisy ·re · ma~ą clla'!ii$t€'l""Pf'zepi só w s zcz.e g Ó'lny ch. 
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