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STRONY STOSUNKU PRACY

Wzór informacji do pracownika o przejœciu ca³oœci lub czêœci zak³adu pracy na innego
pracodawcê
...............................................

...............................................

oznaczenie pracodawcy

miejscowoœæ i data

...........................................................
...........................................................
Imiê i nazwisko pracownika, stanowisko

ZAWIADOMIENIE PRACOWNIKA O PRZEJŒCIU ZAK£ADU PRACY
(LUB JEGO CZÊŒCI) NA INNEGO PRACODAWCÊ
Na podstawie art. 231 § 3 Kodeksu pracy zawiadamiam, ¿e z dniem ..................................
nast¹pi przejœcie .....................................................................................................................
(nazwa zak³adu przechodz¹cego)

na ............................................................................................................................................
(oznaczenie podmiotu przejmuj¹cego)

Przyczyn¹ przejœcia jest .....................................................................................(np. zbycie
zak³adu na podstawie umowy kupna-sprzeda¿y)
Powy¿sze przejœcie (zbycie) wywo³a nastêpuj¹ce skutki dla pracowników zak³adu:
1) w sferze prawnej .........................................................................................(np. nabywca
staje siê automatycznie stron¹ dotychczasowych stosunków pracy powsta³ych na podstawie umowy o pracê, jednak pracownik ma prawo na podstawie art. 231 § 4 Kodeksu
pracy w terminie 2 miesiêcy od daty przejœcia zak³adu na nowego pracodawcê rozwi¹zaæ bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem stosunek pracy);
2) w sferze ekonomicznej ...................................................................(np. za zobowi¹zania
wynikaj¹ce ze stosunków pracy odpowiedzialny jest nowy pracodawca);
3) w sferze socjalnej .....................................................................................(np. w zakresie
funkcjonowania zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych).
W zwi¹zku z przejœciem zak³adu nowy pracodawca zamierza ............................................
(np. prowadziæ dzia³alnoœæ w zmienionym zakresie ..........................................................),
co bêdzie oznaczaæ dla pracowników zatrudnionych w dzia³ach ........................................
na stanowiskach ......................................................................koniecznoœæ zmiany metod
pracy na ........................................................................................................................oraz
koniecznoœæ przekwalifikowania ........................................................................ .
W pozosta³ym zakresie pracodawca nie planuje dokonywania innych zmian dotycz¹cych warunków zatrudnienia.
....................................................................
podpis pracodawcy lub osoby upowa¿nionej

e. Uprawnienia pracownika przejêtego
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Pracownik w terminie 2 miesiêcy od daty przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci na innego pracodawcê ma prawo do rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia za 7-dniowym
uprzedzeniem.
Nowelizacja Kodeksu pracy, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2004 r., wyd³u¿y³a ramy czasowe
przys³uguj¹cego pracownikowi uprawnienia. Dotychczas pracownik móg³ rozwi¹zaæ stosunek
pracy za 7-dniowym uprzedzeniem w terminie jednego miesi¹ca liczonego od dnia zawiadomienia pracownika o planowanym transferze.
WA¯NE! Obecnie 2-miesiêczny termin na skorzystanie przez pracownika z mo¿liwoœci rozwi¹zania stosunku pracy w trybie uproszczonym liczony jest od dnia przejœcia zak³adu pracy
lub jego czêœci na innego pracodawcê.

40
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2. UMOWA O PRACÊ NA OKRES PRÓBNY

78–79

2. Umowa o pracê na okres próbny
Umowa na okres próbny mo¿e poprzedzaæ ka¿dy rodzaj umowy o pracê (z wyj¹tkiem umowy na okres próbny).

78

Nie stosuje siê umów na okres próbny przy nawi¹zywaniu stosunku pracy na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê oraz umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego.

WA¯NE!

Zawarcie tej umowy ma na celu g³ównie sprawdzenie kwalifikacji i przydatnoœci do pracy
pracownika, jednoczeœnie pozwala pracownikowi zapoznaæ siê z warunkami zatrudnienia
u danego pracodawcy. W zwi¹zku z celem, dla którego jest zawierana umowa na okres próbny, czas jej trwania zosta³ ograniczony do maksymalnie trzech miesiêcy. O d³ugoœci okresu
próbnego, podobnie jak i o zawarciu takiej umowy decyduj¹ strony stosunku pracy. Okres
próbny mo¿e wiêc wynosiæ tydzieñ, miesi¹c, dwa lub trzy miesi¹ce. Okresy te biegn¹ niezale¿nie od wystêpuj¹cych przerw w œwiadczeniu pracy (np. choroba pracownika) i koñcz¹ siê
z chwil¹ up³ywu ustalonego przez strony terminu.
WA¯NE! Kodeks pracy nie przewiduje mo¿liwoœci przed³u¿ania okresu próbnego o czas ewentualnej przerwy w pracy. Granica trzech miesiêcy ma charakter sztywny i nie mo¿e byæ przekraczana.

Dopuszczalne jest natomiast przed³u¿enie pierwotnie ustalonego okresu próbnego, je¿eli
jest on krótszy ni¿ okres maksymalny. Przed³u¿enie takie mo¿e nast¹piæ jedynie na mocy porozumienia stron (najlepiej w formie aneksu do umowy g³ównej), a ca³y okres próbny nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce.
W jednym tylko przypadku umowa na okres próbny ulega wyd³u¿eniu (o okres z regu³y
d³u¿szy ni¿ maksymalny) z mocy prawa, a wiêc bez koniecznoœci podejmowania przez strony
stosunku pracy dodatkowych czynnoœci. Jest to sytuacja, gdy umowa zosta³a zawarta na okres
próbny przekraczaj¹cy jeden miesi¹c z pracownic¹ w ci¹¿y, przy czym termin rozwi¹zania tej
umowy przypada po up³ywie trzeciego miesi¹ca ci¹¿y – wtedy umowa automatycznie ulega
przed³u¿eniu do dnia porodu.
Te zasady nie dotycz¹ jednak pracownic w ci¹¿y, z którymi zawarto umowy o pracê na okres
próbny nieprzekraczaj¹cy jednego miesi¹ca.

WA¯NE!

Pracodawca nie mo¿e zatrudniaæ tego samego pracownika na okres próbny kilkakrotnie
zmieniaj¹c jedynie rodzaj pracy. Taka sytuacja mo¿e mieæ miejsce jedynie w wyj¹tkowych
przypadkach (np. d³uga przerwa pomiêdzy dwoma okresami zatrudnienia) i nie mo¿e zmierzaæ do obejœcia przepisów prawa.
PRZYK£AD

Pani Anna Barañska zosta³a zatrudniona na podstawie umowy o pracê na
okres próbny trzech miesiêcy w piekarni przy wypieku chleba. Po tym okresie pracodawca zawar³ z ni¹ umowê na czas okreœlony piêciu miesiêcy. Z kolei po tym terminie strony podpisa³y ponownie umowê na okres próbny trzech miesiêcy, z tym ¿e pani Anna
mia³a pracowaæ przy produkcji i wypieku pieczywa s³odkiego.
Z przedstawionej sytuacji wynika, ¿e pracodawca nie mia³ uzasadnionych podstaw do
zawarcia po raz drugi umowy o pracê na okres próbny. Rodzaj œwiadczonych prac jest
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POZOSTA£E FORMY ŒWIADCZENIA PRACY

Przy zawieraniu umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie us³ug nie stosuje siê
ochronnych przepisów prawa pracy dotycz¹cych m.in.: urlopów wypoczynkowych, czasu pracy,
minimalnego wynagrodzenia za pracê, ochrony przed wypowiedzeniem itp. Kwestie te jednak
mog¹ zostaæ wprowadzone do takiej umowy z woli stron.

WA¯NE!

PRZYK£AD Pan Jan K. zawar³ umowê zlecenia, której przedmiotem jest zbieranie danych
do celów marketingowych firmy. Strony ustali³y w umowie, ¿e zleceniobiorcy bêdzie
przys³ugiwa³ dwutygodniowy urlop w sezonie letnim.
Taki zapis jest prawnie dopuszczalny i nie przes¹dza jeszcze o pracowniczym charakterze zawartej umowy.

157

Najistotniejsze ró¿nice pomiêdzy umow¹ zleceniem a umow¹ o pracê zawiera poni¿sza
tabela:
Cecha

Umowa zlecenie

Umowa o pracê

Relacje miêdzy stronami umowy

Zleceniobiorca ma swobodê co do mie- Pracownik jest podporz¹dkowany co do
jsca, sposobu i czasu wykonania pracy. sposobu, miejsca i czasu œwiadczenia
Umowa okreœla rodzaj wykonywanych pracy
czynnoœci

Osobiste wykonywanie pracy

Dopuszczalne jest powierzenie wykonania czynnoœci przez osobê trzeci¹. Zastrze¿enie musi wynikaæ z umowy,
zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest
zmuszony do tego okolicznoœciami

Odp³atnoœæ za wykonywan¹ pracê

Zlecenie mo¿e byæ nieodp³atne. Brak Umowa jest zawsze odp³atna
wynagrodzenia musi wynikaæ albo z samej umowy, albo z okolicznoœci sprawy

Mo¿liwoœæ rozwi¹zania umowy

Zlecenie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez Wypowiedzenie umowy o pracê jest
wypowiedzenie w ka¿dym czasie
ograniczone przepisami prawa pracy.
W okreœlonych przez prawo sytuacjach
jest niedopuszczalne w ogóle

W³aœciwoœæ s¹du do
rozpatrywania roszczeñ

S¹d cywilny

Przedawnienie roszczeñ

Roszczenia przedawniaj¹ siê w ci¹gu Roszczenia z regu³y przedawniaj¹ siê
10 lat, a dla roszczeñ o œwiadczenia z up³ywem 3 lat
okresowe oraz zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej w terminie 3-letnim; z up³ywem zaœ 2 lat
przedawniaj¹ siê:
1) roszczenia o wynagrodzenie przys³uguj¹ce osobom, które trudni¹ siê stale
lub w zakresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa czynnoœciami danego rodzaju,
oraz roszczenie z tytu³u zaliczek im
udzielonych,
2) roszczenia z tytu³u utrzymania, pielêgnowania, wychowania lub nauki, je¿eli
przys³uguj¹ osobom trudni¹cym siê zawodowo takimi czynnoœciami albo osobom utrzymuj¹cym zak³ady przeznaczone na ten cel

128

Pracownik nie mo¿e powierzyæ wykonywania pracy innej osobie. Tylko pracodawca mo¿e zawrzeæ z inn¹ osob¹
umowê o pracê na czas zastêpstwa
nieobecnego pracownika

S¹d pracy
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2. KATALOG OBOWI¥ZKÓW PRACODAWCY

tychczasowym stanowisku. Prace zawarte w wykazie prac w szczególnych warunkach okreœlone zosta³y okreœlone w za³. nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych.
Wykaz prac w szczególnych warunkach
Lp.

Rodzaj prac

1

Prace bezpoœrednio przy przeróbce mechanicznej wêgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu.

2

Prace udostêpniaj¹ce lub eksploatacyjne zwi¹zane z urabianiem minera³ów skalnych.

3

Prace pod ziemi¹ bezpoœrednio przy dr¹¿eniu tuneli w górotworze.

4

Prace bezpoœrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyñ odlewniczych
z p³ynnym, rozgrzanym materia³em (¿eliwo, staliwo, metale nie¿elazne i ich stopy).

5

Prace bezpoœrednio przy rêcznej obróbce wykañczaj¹cej odlewy: usuwanie elementów uk³adu wlewowego, œcinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gor¹co.

6

Prace bezpoœrednio przy obs³udze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.

7

Prace murarskie bezpoœrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz
w piecach do produkcji materia³ów ceramicznych.

8

Prace bezpoœrednio przy rêcznym zestawianiu surowców lub rêcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szk³a.

9

Prace bezpoœrednio przy kuciu rêcznym w kuŸniach.

10

Prace bezpoœrednio przy obs³udze agregatów i urz¹dzeñ do produkcji metali nie¿elaznych.

11

Prace bezpoœrednio przy obs³udze ci¹gów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materia³ów.

12

Prace przy obs³udze dŸwignic bezpoœrednio przy wytapianiu surówki, stopów ¿elaza lub metali nie¿elaznych.

13

Prace bezpoœrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych.

14

Prace bezpoœrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu.

15

Prace bezpoœrednio przy produkcji materia³ów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych u¿ywanych w odlewnictwie i hutnictwie.

16

Prace bezpoœrednio przy rêcznym za³adunku lub wy³adunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwa³ymi.

17

Prace bezpoœrednio przy rêcznym za³adunku lub roz³adunku gor¹cych wyrobów ceramicznych.

18

Prace bezpoœrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwa³ych wielkogabarytowych przy u¿yciu
rêcznych narzêdzi wibracyjnych.

19

Prace przy rêcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych.

20

Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych.

21

Prace fizyczne ciê¿kie bezpoœrednio przy prze³adunku w ³adowniach statku.

22

Prace rybaków morskich.

23

Prace na statkach ¿eglugi morskiej.

24

Prace na morskich platformach wiertniczych.

25

Prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pok³adowy.

26

Prace bezpoœrednio przy obs³udze urz¹dzeñ wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu z³ó¿
ropy naftowej lub gazu ziemnego.

27

Prace bezpoœrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu
ziemnego.

28

Prace bezpoœrednio przy spawaniu ³ukowym lub ciêciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo
ma³ej kubaturze, z utrudnion¹ wentylacj¹ (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).
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634–638

CZAS PRACY

B. Równowa¿ny czas pracy
634

Czasu pracy pewnych kategorii pracowników nie mo¿na regulowaæ sztywnymi dobowymi
i tygodniowymi normami. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego charakteru danej
pracy, który wystêpuje g³ównie w transporcie samochodowym i w komunikacji samochodowej, w rolnictwie, ¿egludze œródl¹dowej i przybrze¿nej oraz w lotnictwie.
Przepisy art. 135–137 k.p. oraz art. 143 i 144 k.p. umo¿liwiaj¹ pracodawcom wprowadzenie,
po spe³nieniu przes³anek okreœlonych w kodeksie, szczególnego rodzaju czasu pracy, okreœlanego jako równowa¿ny.
WA¯NE! Równowa¿enie czasu pracy polega na tym, ¿e w pewne dni czas pracy mo¿e byæ d³u¿szy od ogólnie obowi¹zuj¹cego, a w inne dni czas pracy mo¿e byæ skrócony. W ramach ustalonego okresu rozliczeniowego krótsze i d³u¿sze dobowe normy równowa¿¹ siê wzajemnie tak,
¿e przeciêtna norma tygodniowa zostaje zachowana. „Równowa¿enie” norm mo¿e te¿ polegaæ na wyznaczeniu pracownikom dodatkowych dni wolnych od pracy.

635

W równowa¿nym czasie pracy, okreœlonym w art. 135 k.p., dopuszczalne jest wyd³u¿enie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin, przy zachowaniu przeciêtnie 40-godzinnej
normy tygodniowej w przyjêtym okresie rozliczeniowym.
PRZYK£AD Pracownicy administracji pracuj¹ w równowa¿nym systemie czasu pracy. Od
poniedzia³ku do czwartku po 9 godzin, a w pi¹tek 4 godziny. Jeœli œwiêto przypadnie
w pi¹tek, to pracownik ma wolne 4 godziny. Nale¿y jeszcze w inny dzieñ zaplanowaæ
pracê w wymiarze o 4 godziny ni¿szym, tak aby wymiar czasu pracy w miesi¹cu zosta³
obni¿ony o 8 godzin. Wyst¹pienie œwiêta bêd¹cego dniem wolnym od pracy w innym
ni¿ niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie liczby godzin o 8 (art. 130 § 2 k.p.). Oznacza to równie¿, ¿e w niektórych okresach
rozliczeniowych, ze wzglêdu na œwiêta przypadaj¹ce w innych dniach ni¿ niedziela, zaplanowana liczba dni pracy bêdzie mniejsza ni¿ przeciêtnie 5 dni w tygodniu. W opisanym przypadku mo¿na np. nie zaplanowaæ pracownikowi pracy w pi¹tek (4 godziny),
a w któryœ dzieñ od poniedzia³ku do czwartku zaplanowaæ mu pracê tylko na 5 godzin.

PRZYK£AD

Rozk³ad czasu pracy dla dwóch pracowników (A i B) zatrudnionych w równowa¿nym czasie pracy z 12-godzinn¹ norm¹ dobow¹ na okres dwóch tygodni.

A
B

Pon.

Wt.

Œr.

Czw.

12 h

12 h

12 h

12 h

Pi¹t.

Sob.

Niedz.

Pon.

Wt.

Œr.

Czw.

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

12 h

Pi¹t.

Sob.

Niedz.

12 h

12 h

12 h

636

Przy pracach polegaj¹cych na dozorze urz¹dzeñ lub zwi¹zanych z czêœciowym pozostawaniem
w pogotowiu do pracy dopuszczalna jest 16-godzinna dobowa norma czasu pracy
(art. 136 k.p.).

637

Pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronnie osób, a tak¿e pracowników zak³adowych stra¿y po¿arnych i zak³adowych s³u¿b ratowniczych mo¿na zatrudniaæ przez
24 godziny na dobê (art. 137 k.p.).

638

Wymiar czasu pracy pracowników wymienionych w art. 148 k.p., tj.:
502
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7. SYSTEMY CZASU PRACY

664–665

Zadaniowy czas pracy nie mo¿e byæ wprowadzony dla ka¿dego pracownika i dla ka¿dego rodzaju pracy.

WA¯NE!

PRZYK£AD Zadaniowego czasu pracy nie mo¿na stosowaæ do pracowników m³odocianych. Pracownicy m³odociani s¹ objêci szczególnymi przepisami o czasie pracy (art.
2002, 202 i 203 k.p.), co wyklucza stosowanie zadaniowego czasu pracy. Czas pracy
pracowników m³odocianych nale¿y œciœle kontrolowaæ i ewidencjonowaæ.

PRZYK£AD

Sekretarka ma dok³adnie okreœlone zadania do wykonania. Zapotrzebowanie
na jej pracê jest jednak ró¿ne, zale¿ne od wielu czynników. Niezale¿nie od iloœci zadañ
przypadaj¹cych do wykonania w danym dniu, musi ona wykonywaæ pracê przeciêtnie
przez 5 dni w tygodniu, w czasie œciœle okreœlonym przez pracodawcê, dostosowuj¹c
siê do jego poleceñ.

Nie mo¿na w tym przypadku wprowadziæ zadaniowego czasu pracy. Jeœli pracownik
wykonuje pracê codziennie, w siedzibie pracodawcy, w czasie œciœle przez niego okreœlonym i musi stosowaæ siê do poleceñ prze³o¿onych, to nie mo¿na przyj¹æ, ¿e obowi¹zuje go zadaniowy czas pracy.

Zadaniowy czas pracy mo¿na wprowadziæ w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub
jej organizacj¹ (gdy nie ma np. potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych przebywania
pracownika na terenie zak³adu pracy) albo miejscem wykonywania pracy.
Zadaniowy czas pracy mo¿na zastosowaæ w nastêpuj¹cych szczególnych przypadkach:
1) gdy rodzaj pracy powoduje, ¿e mo¿e byæ ona wykonywana poza zwyk³ym rytmem pracy
zak³adu, w zasadzie o dowolnej porze, np. mo¿e to byæ praca programisty komputerowego;

664

PRZYK£AD

Pracodawca zamierza zatrudniæ osoby do sprz¹tania pomieszczeñ firmy. Zamierza zastrzec, ¿e sprz¹tanie mo¿e odbywaæ siê tylko w godzinach, gdy pozostali pracownicy ju¿ nie pracuj¹.
Pracodawca w opisanym wy¿ej przypadku mo¿e wprowadziæ zadaniowy czas pracy.
Osoby zatrudniane do utrzymania budynku w czystoœci mog¹ pracowaæ w zadaniowym
czasie pracy. Pracodawcy mog¹ wyznaczyæ porê dnia, w której praca powinna byæ
wykonywana. Wa¿ne jest, aby pracownik sam decydowa³ o rozk³adzie swojego czasu
pracy.

2) gdy zapotrzebowanie na pracê jest nierytmiczne i zale¿y od zmiennych okolicznoœci i uwarunkowañ, a pracownik mo¿e sam decydowaæ o rozk³adzie czasu, w którym bêdzie wykonywa³
swoje zadania, np. praca listonosza i dozorcy domu;
3) gdy niemo¿liwa lub znacznie utrudniona jest kontrola i ewidencja czasu poœwiêconego
wykonywaniu pracy ze wzglêdu na miejsce wykonywania pracy, np. praca akwizytorów, dorêczycieli oraz przedstawicieli handlowych, czyli ró¿nego rodzaje prace w terenie.
Miejsce lub miejsca pracy w systemie zadaniowego czasu pracy ustala pracodawca.
Na przyk³ad inkasent otrzymuje od pracodawcy polecenie skontrolowania liczników w domach przy okreœlonej ulicy, a nie w dowolnie przez niego wybranych, przy innej ulicy.
PRZYK£AD

Pracownik zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy. Obs³uguje
oczyszczalniê œcieków. Do jego zadañ wykonywanych w ci¹gu tygodnia nale¿y m.in.
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CZAS PRACY

Okreœlona liczba dni wolnych od pracy gwarantowana jest równie¿ pracownikom wykonuj¹cym dozwolon¹ pracê w niedziele i œwiêta. W ka¿dym systemie czasu pracy, je¿eli przewiduje on rozk³ad czasu pracy obejmuj¹cy pracê w niedzielê i œwiêta, pracownikom zapewnia
siê ³¹czn¹ liczbê dni wolnych od pracy, w przyjêtym okresie rozliczeniowym, odpowiadaj¹c¹
co najmniej liczbie niedziel, œwi¹t oraz dni wolnych od pracy w przeciêtnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadaj¹cym w tym okresie (art. 147 k.p.).
Dzieñ wolny od pracy wynikaj¹cy z normy przeciêtnie piêciodniowego tygodnia pracy oznacza
kolejne 24 godziny przypadaj¹ce po zakoñczeniu doby pracowniczej.
PRZYK£AD Przyk³adowy rozk³ad czasu pracy pracowników podzielonych na piêæ brygad
w miesiêcznym okresie rozliczeniowym uwzglêdniaj¹cy ergonomiczne kryteria planowania pracy zmianowej.
Wskazuje siê na nastêpuj¹ce kryteria pracy zmianowej:
– rotacja zmian „do przodu”,
– co najwy¿ej 6 nastêpuj¹cych po sobie zmian,
– przynajmniej 2 nastêpuj¹ce po sobie takie same zmiany,
– maksymalnie 4 nastêpuj¹ce po sobie takie same zmiany,
– œredni czas pracy w tygodniu pomiêdzy 34 a 38 godzin,
– przynajmniej pó³godzinna przerwa w trakcie zmiany,
– zmiana trwaj¹ca maksymalnie 9 godzin,
– rozpoczynanie i koñczenie zmian w godzinach: 7.00 – 15.00 – 23.00 (Zak³ad Ergonomii i Fizjologii Wysi³ku Fizycznego, Collegium Medium, Uniwersytetu Jagielloñskiego
stoi na stanowisku, ¿e „dniówka” powinna siê zaczynaæ najwczeœniej o godzinie siódmej rano, poniewa¿ w naszej szerokoœci geograficznej rozpoczynanie zmiany porannej o godzinie szóstej zmusza wielu pracowników do wstawania o czwartej lub jeszcze wczeœniej, kiedy jest jeszcze ciemno. W przypadku, gdy zmian porannych jest kilka pod rz¹d, mo¿emy mieæ do czynienia z podobnym zjawiskiem, jak przy zmianach
nocnych, a wiêc z pog³êbiaj¹cym siê deficytem snu), harmonogram pracy mo¿liwy do
przewidzenia, przynajmniej 40% wieczorów oraz weekendów wolnych (Zob. B. Jansen, Celowoœæ skrócenia czasu pracy pracownikom zatrudnionym w ruchu ci¹g³ym,
Ekspertyza dla Ogólnokrajowego Zrzeszenia Zwi¹zków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ci¹g³ego, 2003).
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* A, B, C, D, E – poszczególne brygady; 1, 2, 3 – zmiany robocze
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ROZDZIA£ XVIII

Zbiorowe prawo pracy
Urszula Jeliñska, Magdalena Stojek-Siwiñska, Marzena W¹sowska

SPIS TREŒCI
1.

Uk³ady zbiorowe pracy

.......... 1430

A. Uk³ad zbiorowy pracy .................. 1430
a. Zagadnienia ogólne ......................... 1430
b. Relacje pomiêdzy uk³adami .............. 1431

B. Zakres podmiotowy uk³adu .........
a. Zagadnienia ogólne .........................
b. Wy³¹czenia z regulacji uk³adowej .....
C. Inicjatywa uk³adowa .....................
a. Zagadnienia ogólne .........................

1433
1433
1434
1437
1437

b. Obowi¹zek podmiotu wystêpuj¹cego
z inicjatyw¹ uk³adow¹ ...................... 1438

D. Zdolnoœæ uk³adowa ...................... 1442
a. Strony zak³adowego uk³adu zbiorowego
pracy .............................................. 1442
b. Strony ponadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy ............................ 1445
Strona pracodawców ....................... 1445
Strona pracowników ........................ 1446
Trójstronna Komisja do Spraw
Spo³eczno-Gospodarczych ............... 1450

E. Rokowania uk³adowe w warunkach
pluralizmu zwi¹zkowego .............. 1451
a. Rozpoczêcie rokowañ ...................... 1451
b. Reprezentatywnoœæ ponadzak³adowej
organizacji zwi¹zkowej ..................... 1452
c. Reprezentatywnoœæ zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej ...................................... 1455
Kryteria ustalania
reprezentatywnoœci .......................... 1455
Kontrola ustalania
reprezentatywnoœci .......................... 1457
d. Powstanie organizacji zwi¹zkowej w trakcie
rokowañ .......................................... 1459
e. Sposób prowadzenia rokowañ ......... 1460
Zasada dobrej wiary ........................ 1461
Prawo do informacji ......................... 1462
Opinia eksperta ............................... 1463
Rozstrzyganie sporów powsta³ych w trakcie
rokowañ .......................................... 1464

f.

Porozumienie na zasadzie
konsensusu ..................................... 1465
Zawarcie uk³adu .............................. 1466

F. Porozumienie o stosowaniu
uk³adu ........................................... 1467
G. Rozszerzenie stosowania
uk³adu ........................................... 1468
H. Komisja do Spraw Uk³adów
Zbiorowych Pracy ........................ 1469
I. Treœæ uk³adu ................................. 1470
a. Postanowienia normatywne .............. 1471
Warunki wynagradzania za pracê ..... 1473
Sposób okreœlania warunków
wynagradzania ................................ 1474
Systemy motywacyjne ...................... 1478
b. Postanowienia obligacyjne ............... 1480

J. Rejestracja uk³adu ....................... 1482
a. Wniosek o rejestracjê uk³adu ........... 1483
b. Badanie zgodnoœci z prawem
uk³adu ............................................. 1485
c. Wejœcie w ¿ycie uk³adu .................... 1486
d. Wykreœlenie uk³adu zbiorowego
z rejestru ......................................... 1487

K. Zmiana treœci uk³adu ................... 1488
a. Zakres zmian ................................... 1488
b. Tryb zmiany .................................... 1489

L. Rozwi¹zanie uk³adu ..................... 1490
a. Podstawy rozwi¹zania uk³adu ........... 1490
b. Skutki rozwi¹zania uk³adu ................ 1495

£. Zawieszenie stosowania uk³adu . 1496
M. Przejêcie pracowników przez nowego
pracodawcê .................................. 1498
2.

Zwi¹zek zawodowy
u pracodawcy ............................ 1499

A. Zagadnienia wstêpne .................. 1499
B. Uprawnienia zwi¹zków
zawodowych ................................. 1507
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ANEKS

1

2

3

4

5
140

103

Wielka Brytania

GBP

32

104

Wietnam

USD

42

95

105

W³ochy

EUR

42

105

106

Wybrze¿e Koœci S³oniowej

EUR

33

70

107

Zimbabwe

USD

42

120

108

Zjednoczone Emiraty Arabskie

USD

38

110

109

Pañstwa inne ni¿ wymienionew lp. 1–108

USD

42

120

Przy podró¿ach do:
– Gibraltaru dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.

1589
ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDÓW – JAZDY ZAMIEJSCOWE
Rodzaj pojazdu

Stawka za 1 km
w z³

Okres obowi¹zywania

Samochód osobowy o poj. skokowej do 900 cm

0,5214

Od 14 listopada 2007 r.

Samochód osobowy o poj. skokowej powy¿ej 900 cm3

0,8358

Od 14 listopada 2007 r.

Motocykl

0,2302

Od 14 listopada 2007 r.

Motorower

0,1382

Od 14 listopada 2007 r.

3

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDÓW – JAZDY ZAMIEJSCOWE
Rodzaj pojazdu

Stawka za 1 km
w z³
3

Okres obowi¹zywania

0,4894

Od 1 marca 2004 r.

Samochód osobowy o poj. skokowej powy¿ej 900 cm

0,7846

Od 1 marca 2004 r.

Motocykl

0,2161

Od 1 marca 2004 r.

Motorower

0,1297

Od 1 marca 2004 r.

Samochód osobowy o poj. skokowej do 900 cm

3

1590
WP£ATY NA PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Kwota w z³

Podstawa prawna

1.09.2011 r. – 30.11.2011 r.

Okres

3366,11

M.P. z 2011 r. Nr 71, poz. 708

1.06.2011 r. – 31.08.2011 r.

3466,33

M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 422

1.03.2011 r. – 31.05.2011 r.

3438,21

M.P. z 2011 r. Nr 11, poz. 122

1.12.2010 r. – 28.02.2011 r.

3203,08

M.P. z 2010 r. Nr 86, poz. 1015

1.09.2010 r. – 30.11.2010 r.

3197,85

M.P. z 2010 r. Nr 57, poz. 774

1.06.2010 r. – 31.08.2010 r.

3316,38

M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 548

1.03.2010 r. – 31.05.2010 r.

3243,60

M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 69

1.12.2009 r. – 28.02.2010 r.

3113,86

M.P. z 2009 r. Nr 73, poz. 921

1.09.2009 r. – 30.11.2009 r.

3081,48

M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 747

1.06.2009 r. – 31.08.2009 r.

3185,61

M.P. z 2009 r. Nr 30, poz. 447

1.03.2009 r. – 31.05.2009 r.

3096,55

M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 114

1.12.2008 r. – 31.12.2008 r.

2968,55

M.P. z 2008 r. Nr 87, poz. 769
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