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Kodeksy Postępowania

Działając w oparciu o Ustawę o Pracy z roku 1990, Komisja ds. Kodeksu Pracy opracowała zarys Kodeksów 

Postępowania do przedłożenia Ministrowi Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. Kodeksy Postępowania 

opracowane przez Wydział Doradczy stanowią narzędzia sporządzone i przygotowane do wdrożenia przez  

Rząd w celu określenia zalecanych zasad postępowania w pewnych sytuacjach. Chociaż nie posiadają one  

mocy prawnej, mogą być brane pod uwagę w postępowaniach toczonych przed Sądem Pracy, Sądem  

Apelacyjnym ds. Zatrudnienia oraz Sądem ds. Równouprawnienia w zakresie ich kompetencji.

Do dnia dzisiejszego opracowano osiem Kodeksów Postępowania, zgodnie z poniższym wykazem. Ich pełny  

tekst dostępny jest na stronie internetowej Komisji ds. Kodeksu Pracy www.lrc.ie (na stronie “Nasze Publikacje  

– Kodeksy Właściwego Postępowania”).

Kodeks Postępowania w sprawie procedur dotyczących sporów,  
łącznie z procedurami w usługach podstawowych

Ten Kodeks Postępowania stanowi podstawę do pozasądowego rozwiązywania sporów, łącznie ze sporami 

dotyczącymi usług podstawowych. Kodeks ustanawia także ogólne wytyczne dla pracodawców i związków 

zawodowych odnośnie porozumień koniecznych do zapewnienia minimalnej ochrony lub pomocy tam, gdzie 

spory prowadzące do przerw w pracy mogłyby mieć poważne i niepomyślne następstwa dla społeczeństwa lub 

zainteresowanego przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników.

Rozszerzony Kodeks Postępowania w sprawie dobrowolnego rozwiązywania 
sporów

Głównym celem Rozszerzonego Kodeksu jest ustanowienie poprawionych struktur, które zapewniają pełne 

wsparcie wszystkim stronom w procesie rozwiązywania sporów powstałych w sytuacjach, w których nie wdrożono 

porozumień negocjacyjnych i gdzie nie zastosowano negocjacji zbiorowych.

Kodeks Postępowania w sprawie stosowania represji

Celem tego Kodeksu Postępowania jest nakreślenie, jako wytycznych dla pracodawców, pracowników  

oraz związków zawodowych, różnych rodzajów postępowania, które nosiłyby znamiona represji w związku  

z członkostwem lub działalnością prowadzoną przez pracowników na rzecz związków zawodowych bądź 

wykonywaniem przez przełożonego swoich funkcji kierowniczych, albo w relacji z innymi pracownikami.

Kodeks Postępowania w sprawie skarg i procedur dyscyplinarnych

Ten Kodeks Postępowania zawiera ogólne wytyczne dotyczące zastosowania procedur związanych ze skargami i 

procedurami dyscyplinarnymi oraz promowania najlepszych praktyk we wprowadzaniu takich procedur w życie. 

Chociaż Kodeks nakreśla ogólne zasady uczciwych procedur dla pracodawców i pracowników, jest on szczególnie 

odpowiedni w sprawach dotyczących indywidualnych osób.



Kodeks Postępowania w sprawach obowiązków i odpowiedzialności 
przedstawicieli pracowników oraz ochrony i odpowiednich warunków pracy 
zapewnianych przez ich pracodawcę

Głównym celem tego Kodeksu Postępowania jest ustanowienie wytycznych dla pracodawców, pracowników  

i związków zawodowych dotyczących obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionych przedstawicieli (często 

określanych w przepisach związkowych oraz porozumieniach pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi 

jako mężowie zaufania) oraz ochrony i warunków pracy, które powinny być im zapewnione w celu umożliwienia 

wykonywania ich obowiązków w sposób skuteczny i konstruktywny.

Kodeks Postępowania określający procedury w przypadku szykanowania  
w miejscu pracy

Głównym celem tego Kodeksu Postępowania jest ustanowienie, w formie wytycznych dla pracodawców, 

pracowników i ich przedstawicieli, skutecznych procedur w przypadku zarzutów dotyczących szykanowania  

w miejscu pracy. Kodeks ustanawia procedurę zarówno formalną jak i nieformalną.

Kodeks Postępowania w sprawie płatnych urlopów

Kodeks ten ma pomóc pracownikom, pracodawcom i ich przedstawicielom w przestrzeganiu Ustawy z roku  

1997 o Organizacji Czasu Pracy w odniesieniu do płatnych urlopów. Zawiera wytyczne, w szczególności,  

w zakresie porozumień, które można wdrożyć, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi płatnych 

urlopów mających zastosowanie tam, gdzie, z powodu zwolnień lub umów zbiorowych, sytuacji nagłych lub 

okoliczności nieprzewidywalnych, zatrudnieni nie mogą skorzystać z urlopu lub przerw w pracy przewidzianych  

w częściach 11, 12 lub 13 Ustawy.

Kodeks Postępowania w sprawie pracy w niedziele w handlu detalicznym

Kodeks ten ma pomóc pracownikom, pracodawcom i ich przedstawicielom w przestrzeganiu Ustawy z roku  

1997 o Organizacji Czasu Pracy w odniesieniu do pracy w niedziele w handlu detalicznym. Zawiera wytyczne,  

w szczególności, w zakresie porozumień, które można wdrożyć, aby zachować zgodność z dodatkowymi 

przepisami zawartymi w Części 14 Ustawy.
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