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Porozumienie w sprawie wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy (1)
Porozumienie w sprawie wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy (2)
Porozumienie w sprawie wprowadzenia indywidualnego/elastycznego rozkładu czasu pracy
(1)
Porozumienie w sprawie wprowadzenia indywidualnego/elastycznego rozkładu czasu pracy
(2)
Wniosek w sprawie wprowadzenia indywidualnego/elastycznego rozkładu czasu pracy
Porozumienie w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy (1)
Porozumienie w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy (2)
Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy
Wniosek w sprawie wyjścia prywatnego w godzinach pracy
Wniosek o system pracy weekendowej
Wniosek o skrócony tydzień pracy
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
Wniosek o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych
Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych
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Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE L 299/9 z 18.11.2003)
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
(wyciąg) – Dział szósty: Czas pracy
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 90)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz.
2005) (wyciąg)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę
obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2000)

