Staż pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego a okres pracy w gospodarstwie rolnym
Kategoria: Polityka Społeczna
Opublikowano: piątek, 16, wrzesień 2022 14:29
Ewelina Kocemba
Odsłony: 330

Jak wynika z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy „ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu
zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują
wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy,
okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:
okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,
prowadzonym przez współmałżonka,
przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w
gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego
gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w
charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
indywidualnych i członków ich rodzin.”
Jak wyjaśnia PIP ustawa nie nakłada powszechnego obowiązku zaliczenia okresów pracy w
gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Zapisy ustawy znajdą zastosowanie dopiero wtedy, jeżeli przepisy
prawa regulujące funkcjonowanie danego zakładu pracy lub przepisy wewnątrzzakładowe (układ
zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) przewidują możliwość wliczenia do stażu pracy okresu pracy
w innych zakładach pracy. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, a pracownik przedstawi w zakładzie
pracy stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, wówczas okres pracy w gospodarstwie rolnym zostanie
doliczony do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu
wypoczynkowego. Należy zaznaczyć, że okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie
wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
Oznacza to, że pracownik, który pracował w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, a
następnie podjął pierwszą pracę w życiu, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, będzie nabywał
prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu
wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku. Okres pracy w gospodarstwie rolnym
zostanie doliczony jednak do 10 lat pracy, których przepracowanie uprawnia do 26 dni urlopu. Pracownik
taki szybciej osiągnie zatem lata pracy, które wpłyną na zwiększenie wymiaru jego urlopu.
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