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Ustaw Nr 24

przy wykottywaniu -.pracy p,r zez <OS6łi1y przebywające
kamyclt, w 'z akta.dach dla nie ilełlli:ch i w
oSi Gdkach iprz:ys'tos'Gwani.a :spoi.e:cZD2go.
yrzdkład,ao~

Art.3GS. Rada Ministrów pliIporo:zumleniu z Centra1ną 'Radą

ZwiqzkówZawQdowych 'określi w .drodze rozpo'k aregori'ef uspułeczni'Onycb z;akładów pracy, w
ktÓJrycll nie pO,wołuje się zak1auowycn komisji IO'zjem-

.c zych, .organizilc4ę i zasady powoływan .i.a(,wyb:OTU) komisji
rozjemczych, zasady wybow komisji odwoławczych do
spr aw p~acy, organizację i tryb ,po stępowaniil przęd 'tymi
k ,omi,Sj.ami oraz zasady odwoływ-an-ia j 'lawłe.sżanitl w czynnościach członków kvmis ji.

'rządz enia

Przewodnkzący

Rad y fl.ans:twa: H.

Sekretarz Rady

Państwa:

Jabloński

L. SlasjaR
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USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Przepisy
Rozdział

wprowadzając,e

I

K.odeks pracy.

13) , dekret z .dala '21 kwietnia ł954 r. o niektórych .prawach i obowiąz~ach pr.acow.ników kol-ej owych(Dz. U.
P.rzeplsy o~ólne
Nr 16, poz. 59); •
14)
dekret z d!ria18 s·tycz:nLa J956 r.o ogranicze.n:i-u doArt. I. Kodeks pracy wchod~i w życie z dn'iem 1 styczpuszczalności wzwi·ązyw.ancia umów :oprarę bez wynia' ~ 975 r.
powiedzenia orazozabezpieczeniuciągJDŚci pracy
(Dz. U Nr 2, poz. 11);
Art. U. Ile'kroc nini eJsza ustawa wymienia pn:epłsy
15) ustawę z dnia 10 września 1956. r. w sprawie uchylenia
do~ychczasow'B,
na leży prz.ez to rozumieć' 'przep isy
przepisów o zabezpi'e czeniu socjalislyczne j dyscypUny
z uwzg1ędnieniem wszyst kich zmian i 'llZul'H~.łnien w'l)'[owapracy (Dz. U. Nr 41, ·,poz. ł'87);
.
d'lOlłych przed .dniem w:ejśda w żY'Eie ' Kodeksu pr.acy.
16) ustawę z dnia 2 lipca 1958 r. ó nauce zawodu, przyuArt. HI. § L Z .<iLliem w-ejścia wżycie Kod:eksu pr,ac y
czaniu do określone j pr<ley .i warmIkach zatr'udniania
tracą moc wszelki e pr,z-episy c,toty,cząc e przedm.iot,ów w
młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym
.tym kodeksi.e uno.rm-owanych, chyba ' że prz.episy poniższe
s -ta żu pra cy (Dz. U. Nr 45, poz- 226);
stan ow ią inaczej.
\
17) ustawę z dnia 17 czerwca 1959 r. o współodpowie
dzialności majątkowej pracowników za niedobory 'w
,
§ 2. W- szcz egól n ości tr-a cą moc 'przepisywymienione
przedsIębiorstwach obr01u towarowego (Dz. U. z .19'6'6 r.
w artykułach poniższych.
Nr 52, poz. 319),
18) art. XII § 2 i 3 Przepisów wprowa.dzający.ch Kodeks
Art. IV. § 1. Uchyl a się:
cywilny ~ ustawa z dnia 23 kwi·etn,ia ·1964 r. (Dz. U.
II uslawę z dnia 1'8 grudnia 1'91'9 r. o czasie pracy w
Nr 16, poz. 94) oraz utrzymane w mocy tymi przepisaprz'!i:myśIe 1. handlu ~z. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734);
mi:
, 2' w;t;I Wę z dnia J7 '1ui egQ 1922 T. o :państwowej służbie
a) art. 52, 56, 63,94, 95 i 105-117 P..rze.p-isówogólnych
cywil nej {Dz. U.z 1949 J. Nr 11, poz. 72),
.,,' - , 3) ustawę z dnia 2 Ujp'c,a 1924 r. w przedmiocie (lracymło
praw'a cywilnego - ustawa z dnia 18 lipta 1'950 r.
(Dz. U. Nr '34, poz. 3~ l).
dodanych i kobiet ~Dz . U. Nr .65, p,oz. 636) .,
,
bl art. 259 pkt '3, art. 284 i 441-477 Kodekstlzobo4l ro;:porządzen,j e Prezyde.nta Rzeczyposp.olitej z dnia
wi.ązań rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo16 marca 1928 r. o umowie o pracę ,~ac.owników umylite j z dnia '27 październ ik a 1933 r. (Dz. U. Nr '82,
słowych {Dz. U. Nr 35, poz. 323);
\
poz. 598) ,
5) rozPQfządzenie Pre.z yden ta Rzeczypospolitej z >d nia
c) art. VrTI-X Przepisów wprowadzających Kodeks
16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U.
z obowiązań --.:: rozporządz.enie Prezyd-e.nta RzeczyNr 35, poz. 324j)
pospolitej z dnia 17 pa 'ździernika 1 933 r. (Dz. U.
6) rozporządzenie Pre.zydenta Rzeczypospolitej z dnia
Nr 82, poz. 599); ,
7 paźdZiernika 1'932 r. o organizacji komisjidyscypli19)
ustawę
z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie ..i hinarnych i po'stępowaniu dyscyplinarnym . prze ciwko
. gi e nie pra cy ~Dz. U . Nr 13, poz. 91);
fun kcjonariuszo m państwowym (Dz. U. Nr 87, poz. 738),
o pracowniJtach ' rad ńa
20) ustawę z dnia 15 l(j)ca 19fi8
7). ustawę z dnia 14 kwietnia 1937. ['. oukladach zbiororodowy ch (Dz. U.Nr 25, poz. 164);
wych puCy (Dz. U. Nr 31, poz. 242Y;
21) ustaWę z dnia 29 kwielnia 1969 r.o pra'cowniczych
8) dekret z ·dnia 14 maja 1946 r. o tymcz<lsowymunorurlopa ch wypoczynkowych lDz. U. Nr 12, poz. 85);
mowanLu st osunku slu żbow e g'O fun k'CJon,af'iusz<>w pań
22) ustawę z dnia 6 lipca 1972 r. o prze.ctłu:l.enłu urlopów
stw'Owy<: h (Dz. U. Nr 22, poz. 139j.;
m ac ier zy ń'sk i ch .(Dz. U. Nr 27, p oz. 190);
9) art. 1 cz~ ść B dekretu i dnia 6 października 1948 r.
23) dekret z dnia 14 li pca 1973 r. n dodatk'Owych dnia(:h
o rode ślubowaL'lia m inistrów, hmkcj()'lłariu-szów pań~
wolnych od pracy (Dz. U. Nr 29, -poz. 160).
stw.q wych, sędzió w i prokur~tofó w oraz funkcjonariu §2. W zakresi e un or mowanym w Kodeksiepmcy tra- ,
szów służby bezpieczeńs<twd pulllicZIilego (Dz. U. Nr 49,
cą moc przepisy dekretu z dnia
10 listopada 1954 r.
poz. 37'O};
.
o przejęciu przez związ'ki zaw odowe zadań w dzienzini e
10l . 11'St<lWę z dn ia 4 lutego 1949 L'O upo.saż eni u pr acowniwykonywania ustaw o ocbwni-e, ! bezpieczeństwie i, higJeków państwowy ,ch .fDz. U. Nr 7, poz. 391;
nie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. '
U) usta wę z .« nia 19 kwi e t.nia . ł950 r. {) skróconym i czasie
z 1968 r. Nr 8, p.oz. 47).
~
pracy szczególnie uciążliwej lub , wykonywanej w
szkodliw.vch, warunkach (Dz. U. Nr 20, pD.Z. 174);
Art. V. § L Pozostają w rrfocy dotychczasowe ,p-rzepisy
,.12) , debet :zrlni:a 24 .1ut:e-gol'9 54 .T• .oz!d!kła!l.Q wy,ch .. ko'm i-. ,s-Otyc.z-ą:ce :przeumi.ot,ów .' tNIlO.rmowanydł w Kodeksie pracy,
...sjach c1:.Oz4eIDC.z ydl ·{Dz. U; -Nr lO, 1l0z. 35),
'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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§ 2. W .szczególności pozostają w mocy przepisy wy- 21) ustawy z. dnia 6 lipca 1972 I _ O p0dw~ższeniu ~~siłkÓw . -L' ~
mienione wart. VI.
.
. .prżysługujących z ube·zpieczenia · spp,łecznego w _lll.zle ·
choroby pracowIjika (Dz. U. Nr 27, poz. 191); "
.:...~
Art. VI; Pozostają w mocy:
J) art. 43 i 44 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopa- 22)' 1!stawy z dnia 19 października ·1972 r. o wynalazczości ;,..~
. . (Dz. U. Nr .43, poz. 272).
,
/:
trzeni.u emerytalilyp:1 funkcjonariuszy, Milicji ObywaArt. VIII. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się ', "'-':1
teIskjej oraz ich ' rodzin (Dz. U" z 1973 r. Nr 23,
na uchylone przepisy dotyczące' priepmiotów unormowa,:~
,
poz. 137);
2) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudni;a 1960 r. o ławni nych w Kodeksie prac'y lub odsyłają. ogólnie do. powszech- ' ,.
kach ludowych w sądach p.owszechnych (Dz. U. Nr 54", .- nie o,bowiązujących przepisów ustawodąwstwa pracy lub . '"".f
przepisów pra wa pracy, stosuje się w tym. zakresie prze- ,; . (~
poz. 309);
'
• .' ·<f
3) art. 62 i 114 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o po- pisy Kodeksu pracy.
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
Rozdział 2,
i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, .poz. 6);
.
4) art. 13 § 1-4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju
Zmiany w przepisach obowiązujących
. kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. !l8lJ
. '~
Art. IX. Uchyla się:
5) art. 42 i 43 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopal) art. 26 i 27 ustawy z dnia 20 grudnia '1949 r. o pań,"
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych f ich rostwowym gospodarstwie leśnym. (Dz U. Nr 63, poz. 494);
~.
dzin (Dz. U. Nr 53, poz. 341);
2) art. 18 i 19 dekretu z dnia 5, października 1955 r. o od- . ' .
6) art. 17-19 oraz art. 39 ustawy z' dnia 29 maja ' 1974 r.
_ powiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wy- r f'
o zaopatrżeniu inwalidów wojennych' r 'wojskowych
rządzone jednostce wojskowej (Dz. U. Nr 40, poz. 247)
'~
oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117).
.j
~ w c zęś ci dotycz ąte j pracowników; .
.
~.
Art. VII. Kodeks pracy nte narusza przepisów:
3) art. 13 usL 3· ustawy z dnia 13 k wietnla 1960 r. o ochro- o I;.~
1) Prawa 'O ustroju sądów powszechnych - rozporządze
nie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20; poz. 120);
)',,~
nie Prezydenta Rzeczyp ospolitej z dnia 6 lutego 1928 r.
4)
art.
5
ustawy
z
dnia
2
grudnia
1960
r.
,o
ławnikach
lu.
,~
(Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40);
dowych
w
sądach
powszechnych
(D..z.
U.
Nr
54,
'
\)
. 2) ustawy z dnia 28 października 1948 r . . o zakładach
poz. 309);
. " . /
'.
~_;,.~~
społecznych służby zdrowia i. planowej gospod'arce w,
5) ar,t. 18 i 48 ust. 2 ustawy z dh i'a 2 grudnia 1960 r. o ko- ,~,;j1
' służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434);
lejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76);
..:::'.~
3) . ustawy z dnia 7 kwietilia1949 r. o planowym roz6)
art.
52
i
65
ustawy
z
dnia
31
stycznia
1961
r. o łąqz- "!~
mieszczeniu lekarzy weterynaryjnych (Dz. U. Nr 25,
ności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) ;
,
.'j<~
poz. 178);
7) art. 6 ust. 3 ustawy z· dnia 30 marca 1965 r. o sądach . ~*
~
4) usta wy z dnia 18 lipca 1.950 r. o odpowiedzialności ~a
społecznych
(Dz.
U.
Nr
13,
poz.
92);
.
"\tćll
wodowej factlowych pracowniKÓW służby zdrowia
8) art. q ustawy zdnia 13 czerwca ' UJ,67 r. o Ochotniczej :1~"
(Dz, U. Nr 36, poz. 332);
Rezerwie Milicji Obywatelskiej (Dz. u. Nr 23,poz. 10811 '~
5) ustawy z dnia 25 maja 1951 r. ·- Prawo o notariacie
9)
art. 13 § '5 ustawy z dnia 20 m.aja 1971 r. o ustroju kO-'»f;,ij
(Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz: 106);
legiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 1J8). .,'f,'~
6) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbo- o
Arf. X. 1) W ustawie z dni'a 20 grudnia 1958 r. o ~a-)p,
wym, upqsażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym 'pracowników Ministerst!"a Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. ,260);
morządzier.obotniczym (Dz. U. Nr 77, poz. 397) skreśla Się . ,
7) . ustawy z dnia 28kwietn)a 1952 r. o pracy' na polskich wart. 28 wyrazy "zgodnie z dekretem z dnia 18 stycznia "
morskich statkach handlowych w żeglu'dze międzyna
1956 ' r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwią'zywaJlia'~'~~
rodowej (Dz. tJ. Nr, 25, poz. 171);
u~ów o. pracę bez wYPowiedzenia. ~raz o zabezpieczeniu ~~;I
8) dekretu z dnia 6 maja 1953 r ..- Prawo górnicze (Dz .. U.
CiągłOŚCI pracy (Dz. U. !'J'r 2, poz. l-l) .
,
'j}i
z 1961 r. Nr- 23, poz. 113);
.
1) W .ustawie z dnia 21 l~s~opada 1967 r ..0. ~owsz~h- . :!~
9) ustawy z dnia 25 stycznia 1958,r. o radach narodowych
nym ObOWląZ. ku obr.ony PolskIej 'Rzeczypospolitej Ludowe.J ;.,tl;
. :···.·~
(Dz. U. z 1973 r~ Nt 47, poz. 277lJ
'
(Dz. U. Nr 44, poz. 220) wprowadza się następujące zmiany: .:;-- .
10) ustawy z dnia 5 listopada.. 1958 r. o 'szkolnictwie wyż
'.
,;".
.a) art. 105 otrzymuje brzmienie:
szym (Dz. U. z 1973 r. ,Nr 32, poz. 191);
.
"Art. 105. 1; . W okresie między powo~aniem pra;;' .'t,.
H) ustawy z·, dnia 22_kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźli
cownika do czynnej służby wojskowej a jej odby_ i'~ i.
cy (Dz. U. Nr 27, poz. 170);
. ciem stosunek pracy nie może - by~ przez zakład ",
' 12) . ustawy -z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii
pracy wypowiedziany ani rozwiązany.
I .'ijl
Nauk (Dz. U. z 1970 f. Nr 4, poz. 35);
.
2.
Jeżeli
okres
dokonanego
przez
zakład
pracy
~
,:_~
.
.13) ustawy z dnia 31 stycznia 1961 i. o Straży Przemysłolub
przez
pracownika
wypowiedzenia
stosunku
pral'.·
..
wej (Dz. U. Nr 6, poz. 42); ,
.
cy upływa po powołaniu pracownika do czynnej .(~
,14) ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o Instytutach naukosłuźby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezsku- -:J~.:#
wo-ba'dawC'Lych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129);
teczne. W tym przypadku rozwiązanie', stosunku :"'J
,15) ~ustawy z dnia 15 lutego 1962 r~' o 'Sądzie Najwyższym _
pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika. 1~;·~
(Dz. U. Nr 11, poz. 54); .
I
3. Przepisy ust. '1 i 2 stósuje si~L Jównieź do '- .~~
.16) ustawy ' z dnia 13 listopada ' l963 r. o ' zwalczaniu choumów ' o pracę za'wartych na okres ' próbny i na ~
rób zakaźnyoh · (Dz. U. Nr 50, .poz. 279); ..
. okres wstępny.. W razie upływu okresu próbnego .'.':. :
.17) ustawy z dnia 25' lutego 1964 r. o zatrudnianiu ' absollub okresu w:stępnego po powołaniu pracownika do H.t
wentów szkÓł wyzszych (Dz. U. Nr 8, poz. 48);
czynnej służby wojskowej, umowę j) . pracę uważa - ,.~
J8) ustawy z. dnia 21 kwietnia 1966
orzecznikacb pa, się 'za zawartą. na czas nIe określony.
'.. ~
tentowych (Dz. U" Nr 14, poz. 86b
.
J9) ustawy z dnia 14 kwietriia 1967 r. o Ptokuraturze ' Pol. ~. Pr~episy ust. 1--:3 nie dotyczą pracown'ików . _\.~
ski,ej Rzeczypos'pQlitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz.55)j
powołanych do ' czynnej służbywaj'skowej, która:.·';i
, ma " być odbywana ' w fórmie ' jednodniowyc:.h' ćWi- ,::'
~O) ustawy dnia/2'Z k~ietrria.' 1972 r. -"Katta praw i ob 0- F
. }Viązków nauc~yciela (Dź: tJ ..' Nr Hi, .poz. _114)( '
cz.eń lub zajęć szkoleniowych;
'
'.
..'
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5. ' ' LJrriowa o pracę zawarta na czas 6kreślony
lub na "dias: wyk6ilairia określonej pril'c,y ulega jednakże 'r:6związaniu z upływem ' terminu określonego
w umowie.
6. Przepisów ust. 1-5, nie stosuje ' się, jeżeli
zakład pracy mo:i:e rozwiązać umowę ó pracę bez
wYiJOwiedzenia z winy pracownika lub w razie lik widacji źakładupracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach
og6Inyc11.",
--

b) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,)
,,1. Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w
~ W c;lniu : powołania do zasadniczej lub okresowej
służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na
'poprzedn io zajmowanym stanowisku lub ' na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy
oraz zaszeregowania osobistego" je:i:eli w, ciągu
30 dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik
zgłosił swój powrót do zakłądu pracy , w c,elu pod- '
jęcia zatrudnienia. Niezachowanie tego terminu poWoduje wy'gaśnięcie stosunku pracy, chyba że niezacho-Wanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależ
ny;ch od pracownika.",
c) art. 108 otrzYl!luje brzmienie:
"Art. 108. 1. Czas odbywania zasadniczej lub okreso~ej słu:i:bJf wojskowej wlicza się pracownikowi
do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień zwiążany(:h z tym zatrudnieniem, jeżeli po odbyciu tej słu:i:by podjął on za:trudnienie w' tym samym zakładzie pracy, w którym był zatrudniony
prZed powołaniem do służby.
2. Rada_ Ministrów po porozumieniu z Centralną
, ,..Radą Zw i ązków Zawodowych ustali w drodze rozporządzenia, w jakim zakresie czas o'dbywania zasadniczej lub okresowej służby wojskowej wlicza
się do okresu zatrudnienia również pracownikom,
którzy przed powołaniem do tej słu:i:by nie byli za-tru9n'ieni albo którzy po, jej odbyciu podjęli zatrudnie,n ie w innym zakład.zie pracy.
3. Warunkiem wliczenia służby wojskowej do
okresu za trudnienia jest zachowanie terminów, ci
których mowa wart. 106 ust. 1 lub wart. 107
us t. ,1:
4. Rada Ministrów po porozumieniu
Centralną Radą Związków Zawodowych określa w drodze
rozporządzenia szczegółowe zasady wliczania czasu
odbywania' służby wojskowej do okresu ·zatrudnienia: ',
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3. Jeżeli żoln'ierz nie może podjąć zatrudnienia
lub zl<?żyć wniosku o skierowanie do pracy w terminach określonych w ust. 1 ze względu na chorobę p.owodującą niezdulnoś-ć 'do pracy lub -inwaIidz1wo, zachowuje on uprawnienia. określone w ' ust. l w razie
podjęcia zatrudnienia, lub zlo:i:enia ,wniosku w ciągu
3 miesięcy od dnia ustania niezdolności do pracy lub
inwa:idztwa.
, 4. W razie niezachowania terminów określonych
w ust. 1-3, okres służby wojsk owej . wlicza się , do
okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień, które nie
są uzale:i:nione od nieprzerwanego zatrudnienia w tym
samym zakładzie pracy lub 'od spełnie.nia innych
szczególnych warunków.
5. Okres służby wojskowej żołnierza zwolnionego
z zawodowej służby wojskowej , w razie ukarania go
karą dyscyplinarną usunięcia z zawo'dowej służby
wojskowej, utraty stopnia wojSkowego albó prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności ' bez
warunkoweg,o zawieszenia jej wykonania wlicza się '
do okresu zatrudnienia na zasadach przewidzianych dla
pracownika, z którym stosunek pracy zos1al' rozwią
zany bez wypowiedzenia z jego winy." :

skreśla się

wyraz

"zupełnej".

3) Art. 62 l,lstawy z dnia .30 czerwca' 1970 r. o służbie
.wojskowejżołńierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134)
otn;ymuje ,l)fzmienie.:
"Art 62. L Czas odbywania z,awodowej służby wojskowej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w ząkresi!,!wszelki eh ,uprawnJeńzwiązanych z tym
zatrudnieniem, jeżeli ' podjął on zatrudnienie w ciągu
jednego roku od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli
pełniJ służbę w okresie próbnym w ciągu 3 miesięcy od tego' dniii.
2. , Upra wnienia określone w ust. 1 przyslugują
równ'i'eż w ra:zie podjęcia zatrudnienia po uplywie tych
term inów, je:i:eIi żolni€rz podjął zatrudnienie na podstawie , sk;i ę.j;pwania p rzewidziane'go wart. 60, a wnios.e k osI{,terowanie złp'żyłprzed ppl)1:wem . terminów
określony'ch w ust. 1.
'
'

/

Art. XI. Traci' moc ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r.
o godzinach otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych' i zakładówuslugowych dla lud.
ności oraz o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich
zatrudnionych (Dz. U. Nr 13, poz. 56).
Art. XII. § 1. Eiodziny otwierania i zamykania . placówek handlu detaIicżnego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludn'óści określa na podstawie zasad ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego
i Usług:
' l) w mieście - ' prezydent .lub naczelnik miasta,
2) na terenie gminy - naczelnik gminy.
§- 2. WinnI naruszenia ' wydanych na podstawie § 1
przepisów o dniach i godzinach ot~ierania i z'a mykania
placówek handlu detalicznego, ~ładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności podlegają , karze
grzywny do 5000 złotych. Orzekanie, następuje w trybie
przepisów o postępowaniu w sprawac'h o wykroczenia.

z

d) wart. 110 ust. 1

"

Rozdział 3

Przepisy

przejściowe

i.

końcowe

Do

Art. XIII. § 1.
stosunków pracy nawiązanych przed
dniem wejścia w ' życie Kodeksu pracy stosuje się przepisy tego ko'deksu .
§ 2. Dokonane przed dniem wejścia w życie Kodeksu
pracy wypowiedzenie lub rozwiązanie s't osunku pracy albo
wypowiedzenie wan.LnkJ~iłL pracy lub , płacy jest skute'czne,
je:i:eli odpowiada przepisom d.otychczasowym. -

Art. XIV. Rada Ministrów po porozumieni·u· z CentralZaw'Odowych określi zasady i tryb dostosowania postanowień ukladów zbjorowych pracy do
przepisów Kodeksu pracy; a w szczególności ustali, które
z tych postanowień zostają zastąpione przepisami ' kodeksu.
ną Radą Związków

,

r

Art. XV. § 1. Stosunek pracy pracownik'ó~ mianowanych, podlegających ustawie· z dnja I7 I~tego 1922 r. o pań
stwowej służbie q~ wiJnej (poz. U. z 1949 r. Nr . 11, poz. 72),
p,rzeksztalca się . ~ ,z zastrzeżen 'iem § 2 - -IN stosunek pr?- '
cy oparty na ,umowie q pracę ,na czas nie określony.

/
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§ 2. Stosunek pracy pracowników mianowi:lnych na
podstawie ustawy, o której mowa w § 1, przeb Z lałcJ się
w stosunek pracy na podstawie powołania, jejżeli zajmllją
oni stanQwiska" dla których w myśl przepisow Kod eksu
pracy przewidziane jest nawiązywanie sJosunku pracy na
podstawie powołania , przez właściwy organ.
Art. XVI. Pozostają w mocy 'obowiązujące w dniu
wejścia w życie Kodeksu pracy umowy o naukę zawodu,
przyuczenie do określonej pracy lub ,o odbyci,e wstępnego
stażu pracy. Do umów tych stosuje się obowiązujące w tym
zakresie przepisy dotychczasowe.
"
Art. XVII. Okresy zatrudnienia ' przypadające przed
dniem wejścia w życie Kodeksu pracy wlicza się do okre su pracy, od którego zależy wymiar urlopu (art. 156 § 2 '
Kodeksu pracy), według przepisów dotychczasowych.
Art. XVIII. § 1. Przepisy Kodeksu pracy stosuje się
do roszczeń zakładów pracy z tytułu szkód wyrządzonych
'Prz~ pracowników przed dniem wejścia w życie kodeksu,
chociażby sprawy z tytułu tych roszczeń były już wszczęte.
§ 2. Prawomocne, lecz nie wykonane wyroki sądowe,
zapadłe przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, pozostają w mocy. Jednakże odszkodo,w anie zasądzone tymi
wyrokami ogranicza się w przypadkach i na zasadach
~kr:~śl.onych w Kodeksie pracy. W razi,e sporu o ograniczeniu odszkodowania orzeka na wniosek: .osoby ,zainteresowanej sąd, który wydał wyrok ·w· sprawie:
'
Art. XIX. § 1. Zakładowe komisj.e rozjemcze, utworzone na podsta wie przepisów dotychczasowych; stają się
zakładowymi komisjami rozjemczymi w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 2. Postępowanie przed zakładową komisją rozjemczą
wszczęte prz~d dniem wejścia w życie Kodeksu pracy bę
dzie się toczyć od tej chwili według przepis.ów tego kodeksu.
, § 3. Czynności dokonane przed wejściem w życie Kodeksu pr.acy są skl}teczne, jeżeli odpowiadają przepisom
d;Otychczasowym. Jeżeli przed dniem wejścia w życie Kod,eks:~ pracy zapadło orzeczeni~ zakładowej komisji roz- .
jemczej, kończące postępowanie,· postępowanie odwa\awcie b~dzie się toczyć według przepisów tego kodeksu.
§ 4. Z dniem wejścia w życie Kodeksu pracy ulegają
likwiqacji )<:-omisje rozjemcze przy terenowych organach
związkó,w zawodowych, Wnioski o ' rozpoznanie sporu
I akta spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, w których nie zapadły orzeczenia, komisje te
przekazują właściwym komisjom przewidzianym w kodeksje. Przepisy § 3 sŁosuje się odpowiednio.
'
, § 5. Odwołania od orzeczeń komisji' rozjemczych wniesione 'do zarządów 'głównych związków zaw6dpwych przed
dniem wejścia w . życie ' Kodeksu pracy ido tego dnia ·nie
rozpa trzone zatzą<;ly główne związków zawodowych przekazują ofręgowym sądo~ pracy i ubezpiec~eń społecz·nych.
Art. XX. Z dniem wejścia w życie Kodeksu prą.cy
ulegają likwidacji kolegia Qrzekające przy' wojewódzkich
komisjach :zwtązków zawodowych oraz K'o legium Odwo., ławcze " przy Centralnej Radzie Związków Za,wodowych.
, Wnioski iilspektor'6.W" ' Pł'alW ·~Q ':H)zpatrzenie '· sprawy J nie"

rozpatrzone odwoł cl nia oclorzecz e ń ill'S1flek torów pracy, kolegia orzekające przy wojewódzkich komisjach związk.ów
za wodowych prz e kawją wfaściwym miejscowo kolegiom
do spraw w y kroczeń pi erwszej instancji. Nie rozpatrzone
odwolania od orzeczeń kolegiów orzekających przy wojewódzkich komisjach związków zawodowych Kolegium Odwoławcze przy C!;ntra lne j Radzie Związków Zawodowych
przekazuje właściwym miejscowo kolegiom do spraw wykroczeń drugiej instancji.

I

/

Art. XXI. § 1. Przy orzekaniu w sprawach o wykro'~
czenia przeciwko prawom pracownika, ' popełrtJone przed
dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, -stosuje się przepisy
art. 281-283 Kodeksu pracy. Jednakże należy stoso'wać
przepisy dotychczasowe, jeżeli są względniejsze dla sprawcy.
§ 2. Przepisy art. XIX § 2 i 3 stosuje się odpowiednio
do postępowania w sprawa r h o wykroczenia przeciw!o
prawom pracownika.
l
.

Art. XXII. § 1. Do roszczeń powstałych przed dniem
w zycie ~odeksu pracy, a według przepis,ó w dotychczasowych w tym dniu jeszcze nie przedawnionych,
',.
"~.k)j
stosuje się przepisy kodeksu dotyczące przedawnienia z na.( "
~
s tępującymi ograniczeniami:
.~ ?-;;:~
l) początek, zawieszenie , i przerwanie biegu przeda.wnr~- ':
nia ocenia się według przepisów dotych~zaso~ych, gdy
!t;~~~
chodzi o czas przed dniem wejścia wżyde Kodeksu ' " ~
~:.}/t
pracy,
.,~
..-~~
2) jeżeli · termin przedawnienia według przepisów ,I\.odek- .
~;
su pracy jest krótszy niż według przepisóyv do·tycncza....
~.'
sowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem
h'~~
wejścia w życie Kodeksu pra<;:y; jeżeli jednak prze- ! ',\.;~~~
, dawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem'.' .
wejścia

:-./

J.

wejścia

~ ,życie

~odeksu

praC)~,

,rlastąpił,oby

pr]:~

uwzględlllelllu....... termmu

przedawlllellla okreslonegq w .
'~~
prawie dotychczasowym wcześniej, przedawnienie n'ą:"': ( ,';'}~
stępuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
:.. :,~~

§ 2. Roszczenia, które przed dniem wejścia w życie
<,.,~
Kodeksu pracy nie mogły być doc,h odzone wskutek uply; ' 'fr,~
wu terminu ok,reślonego wart. 473 Kodeksu zobowiązań, "') ,,)l'J,~
nie mogą być d;ochodzone również po wejściu w życie Ko- ' .. '-;;;'1:
deksu pracy.
. "j,;;

Art. XXIII. Do czasu wydania, przepisów, przewidzia~ ,;Jj';~
nych wart. 303 § l Kodeksu pracy, osoba wykonująca pra- : ;:~:"~]
cę nakładczą, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia spo(j,J,
łecznego, ma prawó do urlopu wypoczynkowego na zasa- ' .' " ~
dach obowiązujących do dnia wejścia w życie kodeksu.
~~--;,,' .-ł

Art. XXIV. Jeżeli Kodeks pracy lub niniejsza ustawa :'
;,
".....'ii
wydanie przepisów wykonawczych, stosuje się "'. \ ..
do czasu wydania tych przepisów przepisy dotychczasowe, :r " . J';'i
chyba że są one sprzęczn,e z PJ zepisami Kodeksu pracy IUlJ ,' ... ;, l'
niniejszej ustawy.
przewidują

Art. XXV. Ustawa wchodzi w życie z dniem l styc'z- .,'
nia 1975 f.
,.J :
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