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ZMI AN Y W C Z ASIE  PR AC Y

NIE WIESZ ILE BĘDZIESZ PRACOWAĆ 
NIE WIESZ ILE ZAROBISZ

NIE DAJ SIĘ ORŻNĄĆ!
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Nowelizacja kodeksu pracy i wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego 
zrobią z Ciebie pracownika na rozkaz. Nigdy nie będziesz mieć pewności, 

ile będziesz pracować i ile zarobisz. Do tej pory pracodawca mógł
Cię zmusić do takiej pracy maksymalnie przez 3 miesiące.
Po wejściu w życie nowych przepisów - nawet przez rok.
Jeśli się zwolnisz, nie dostaniesz odprawy.
Jeśli się postawisz – stracisz pracę.

W 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym 
pracodawca będzie mógł zmusić Cię do pracy 

przez 12 godzin dziennie od poniedziałku do soboty 
nawet przez 28 tygodni, czyli ponad pół roku! 
W skrajnym przypadku, jeśli zbiegną się dwa 
okresy rozliczeniowe, może to trwać nawet 
56 tygodni, czyli ponad rok. Jeśli się temu 
nie podporządkujesz, grozi Ci zwolnienie 
dyscyplinarne.

Taka praca oznacza pracę ponad ludzkie 
siły i fizyczne wyniszczenie organizmu. 

Twoje dzieci pozostawione same sobie będą 
tak naprawdę społecznymi sierotami. Nie 
znajdziesz czasu na odebranie ich
z przedszkola, szkoły czy zawiezienie na 
dodatkowe zajęcia. Zapomnij też o wolnych 
sobotach, wypoczynku i domowych 
obowiązkach.

W 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym 
pracodawca będzie mógł nakazać

Ci przyjście do pracy tylko na część dniówki 
nawet przez 24 tygodnie. W skrajnym 
przypadku, jeśli nałożą się dwa okresy 
rozliczeniowe, nawet przez 48 tygodni. W takim 
przypadku dostaniesz tylko część wynagrodzenia 
i nie będziesz miał za co utrzymać rodziny, zapłacić 
za energię, czynsz i raty w banku. Jeśli się temu nie 
podporządkujesz, dostaniesz dyscyplinarkę.

Nowe przepisy pozwolą pracodawcom skutecznie unikać 
płacenia za nadgodziny. Dlatego, pracując po 12 godzin 

dziennie, nie dostaniesz większego wynagrodzenia.

Wprowadzane przez rząd zmiany nie zakładają żadnych 
wyjątków. Dotyczą wszystkich. Nawet kobiet w ciąży, matek 

samotnie wychowujących dzieci, czy pracowników zatrudnionych w warunkach 
szkodliwych.
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