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Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Druk nr 378 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 3 lipca 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II ppkt 4. 

 
 

 

 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Rodziny i Polityki Społecznej  Ustawodawczej 
 (-) Mieczysław Augustyn  (-) Piotr Zientarski 
 
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 

o związkach zawodowych  

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek 
KU, KRPS 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 3 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie poprawek nr 1 i 3 wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 5 i 9. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1, w art. 129 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§. 2. Okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej 

jednak niż do 6 miesięcy:  

1) w przypadku działalności, gdy miejsce pracy pracownika 

oraz jego miejsce zamieszkania są odległe od siebie, 

włącznie z pracą na urządzeniach oddalonych od brzegu, lub 

jeżeli różne miejsca pracy pracownika są od siebie odległe, 

2) w przypadku działań w zakresie bezpieczeństwa oraz 

nadzoru, wymagających stałej obecności w celu ochrony 

mienia oraz osób, w szczególności strażników, dozorców lub 

firm ochroniarskich, 

3) w przypadku działań obejmujących potrzebę ciągłości usług 

lub produkcji, w szczególności: 

a) usług odnoszących się do przyjmowania, leczenia lub 

opieki zapewnianych przez szpitale lub podobne 

zakłady, włącznie z działalnością lekarzy stażystów, 

instytucje dozoru oraz więzienia, 

b) pracowników portowych lub pracowników lotnisk, 

c) usług prasowych, radiowych, telewizyjnych, produkcji 

kinematograficznej, usług telekomunikacyjnych 
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i pocztowych, usług ogniowych oraz ochrony ludności, 

d) produkcji, przesyłu oraz dystrybucji gazu, wody oraz 

energii elektrycznej, wywozu śmieci z gospodarstw 

domowych oraz zakładów spalania, 

e) gałęzi przemysłu, w których praca nie może być 

przerwana ze względu na technologię, 

f) badań i rozwoju, 

g) rolnictwa, 

h) pracowników zatrudnionych przy przewozie osób 

w ramach zwykłych miejskich usług transportowych, 

4) w przypadku gdy występują możliwe do przewidzenia 

działania, szczególnie w zakresie: 

a) rolnictwa, 

b) turystyki, 

c) usług pocztowych, 

5) w przypadku osób wykonujących pracę w transporcie 

kolejowym: 

a) których działalność nie jest ciągła, 

b) którzy spędzają czas pracy w pociągach lub 

c) których działalność jest powiązana z rozkładami jazdy 

transportu oraz ma na celu zapewnienie ciągłości oraz 

regularności ruchu,  

6) w przypadkach wypadków lub w przypadkach bliskiego 

ryzyka wypadku.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 5 i 9 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 129 dodaje się § 3 - 5 w brzmieniu: 

„§ 3. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być 

sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres 

krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 

1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu 
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pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy 

w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. 

§ 4. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu 

czasu pracy, jeżeli: 

1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy albo 

z umowy o pracę, 

2) w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do 

wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar 

czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; w takim 

przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik. 

§ 5. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu 

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma 

obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie 

w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę 

ustalane na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku 

pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 

wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego 

wymiaru czasu pracy.”;”; 

 

3)  w art. 1 pkt 1, w art. 129 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: 

„§ 21. W przypadkach, o których mowa w § 2 okres 

rozliczeniowy może zostać wydłużony, nie więcej niż do 

12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami 

ekonomicznymi, technicznymi lub związanymi z organizacją 

pracy.”; 
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4)  w art. 1 w pkt 1, w art. 129 w § 4: 

a) w pkt 1 po wyrazach „prawa pracy” dodaje się wyrazy 

„, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1,”, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 i 4 

w brzmieniu: 

„3) na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady 

czasu pracy, o których mowa w art. 1401, 

Poprawka sen. 
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4) na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny 

rozkład czasu pracy.”; 

 

5)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) po art. 129 dodaje się art. 1291 w brzmieniu: 

„Art. 1291. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to 

uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub 

dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być 

przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy 

zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa 

i zdrowia pracowników.”;”; 

 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 

6)  w art. 1 skreśla się pkt 2; Poprawka 
senatorów: 
S. Koguta, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
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M. Martynowskiego, 
G. Wojciechowskiego 
A. Pająka 
 

7)  w art. 1 pkt 4, w art. 150 po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu: 

„§ 31. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 

umowy o pracę z przedstawicielem wyłonionym w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy przez okres obowiązywania 

zawartego porozumienia, a po jego upływie – dodatkowo przez 

czas odpowiadający połowie okresu obowiązywania zawartego 

porozumienia, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
S. Koguta, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
H. Ciocha, 
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8)  w art. 1 skreśla się pkt 5; Poprawka 
senatorów: 
S. Koguta, 
A. Matusiewicza, 
G. Biereckiego, 
H. Ciocha, 
M. Martynowskiego, 
G. Wojciechowskiego 
A. Pająka 
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9)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Art. 1291 ustawy, o której mowa w art. 1, obowiązuje do 

dnia 31 grudnia 2015 r.”. 

 

Poprawka sen. 
M. Borowskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


