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Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych  

(druk nr 378) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy 

o związkach zawodowych wprowadza do polskiego prawa pracy rozwiązania, które 

w założeniu Wnioskodawców mają stworzyć stronom stosunku pracy szerszy zakres 

swobody w zakresie organizacji czasu pracy. 

Zaproponowane w noweli zmiany dotyczą dwóch podstawowych zagadnień: 

wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz wprowadzenia nowej instytucji– tzw. 

ruchomego czasu pracy. 

Niektóre rozwiązania prawne, inkorporowane przepisami analizowanej noweli do 

Kodeksu pracy, były już stosowane w praktyce na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. 

o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.  

 

Zmiany w zakresie wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. 

W myśl art. 129 Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, czas pracy nie 

może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. 

W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być 

wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to 

dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi 

mającymi wpływ na przebieg procesu pracy - okres rozliczeniowy nieprzekraczający 

12 miesięcy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedłużonego okresu 
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rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy, przy dozorze urządzeń, 

zatrudnieniu przy pilnowaniu mienia i ochronie osób lub przy pracy w ruchu ciągłym. 

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano zmianę art. 129 Kodeksu pracy. Zgodnie 

z nowym brzmieniem § 2 tego przepisu, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie to 

uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji 

pracy, okres rozliczeniowy zostanie przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, 

przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 

pracowników.  

W art. 229 § 5 zagwarantowano pracownikowi prawo do minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli w danym miesiącu w ogóle nie 

wykonywałby pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym.  

W art. 229 § 3 przewidziano możliwość sporządzania rozkładu czasu pracy 

danego pracownika - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres 

rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc. Pracodawca przekazywać ma 

pracownikowi jego rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy 

w okresie, na który sporządzono rozkład.  

Pracodawca będzie zwolniony od obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, 

jeżeli wynika on z prawa pracy albo z umowy o pracę lub w porozumieniu z pracownikiem 

ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając ogólne dyrektywy 

wymiaru czasu pracy (w takim przypadku rozkład czasu pracy ustali sam pracownik). 

Na podstawie art. 150 § 3 Kodeksu pracy, przedłużenie okresu rozliczeniowego 

maksymalnie do 12 miesięcy będzie możliwe:  

1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi; w razie nie uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi 

zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca będzie mógł uzgodnić treść 

porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu 

art. 24125a Kodeksu pracy, albo 

2) w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi 

w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają 

zakładowe organizacje związkowe. 
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Ponadto przewidziano, że pracodawca będzie przekazywać kopię porozumienia 

w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

 

Ruchomy czas pracy. 

Ruchomy czas pracy to system organizacji czasu pracy, w którym pracownik 

kończy i zaczyna dzień pracy w ustalonym z pracodawcą przedziale czasowym.  

Zważywszy, że w obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu pracy nie regulują 

tej instytucji, jej praktyczne zastosowanie jest źródłem wielu wątpliwości. Wynikają one 

przede wszystkim z treści art. 128 § 3 pkt 1 w związku art. 151 § 1 Kodeksu pracy. 

Pierwszy z tych przepisów zawiera definicję doby pracowniczej, określonej jako 

24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie 

z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.  

Jeżeli pracownik rozpocznie pracę wcześniej, niż rozpoczynał ją w poprzednim 

dniu pracy (taka sytuacja będzie miała miejsce przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy), 

przekroczy dobową normę czasu pracy, a to z kolei oznacza pracę w godzinach 

nadliczbowych (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). 

W art. 1401 KP zaproponowano, aby ruchomy czas pracy mógł być stosowany na 

dwa sposoby. Po pierwsze, rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny 

rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami 

pracy. Po drugie, w rozkładzie czasu pracy można przewidzieć przedział czasu, w którym 

pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem 

jest dla pracownika dniem pracy.  

Stosowanie ruchomego czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do 

nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

W art. 1401 § 4 przyjęto jako zasadę, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej 

dobie w ramach ruchomego czasu pracy, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. 

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony u danego pracodawcy w trybie 

art. 150 § 3 KP - w sposób analogiczny do przyjętego dla wydłużenia okresu 

rozliczeniowego czasu pracy, a ponadto na pisemny wniosek zainteresowanego 

pracownika. Ta ostatnia ewentualność będzie możliwa zarówno wówczas, gdy w zakładzie 

pracy w ogóle nie przyjęto systemu ruchomego czasu pracy w trybie uzgodnień ze 

związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, jak również wtedy, gdy 
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przyjęto ruchomy czas pracy, ale pracownik jest zainteresowany innym rozkładem czasu 

pracy niż wynikający z ustaleń na szczeblu zakładowym.  

W art. 151 § 21 KP zaproponowano, aby czas odpracowania zwolnienia od pracy, 

udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw 

osobistych, nie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od 

pracy nie może przy tym naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku 

dobowego i tygodniowego. 

Przyjęta w art. 2 noweli zmiana ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) jest konsekwencją 

wprowadzenia do Kodeksu pracy wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca b.r. stanowi 

efekt prac nad:  

1) poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk 

nr 1116),  

2) rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 

ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105). 

Projektem, który przyjęto za podstawę prac stanowiło przedłożenie rządowe (druk 

1105). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 

w kodyfikacjach. Ustawa była przedmiotem kontrowersji. Podnoszono m.in. kwestię 

zgodności noweli z postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 

(Dz. Urz. UE L 299 z 18.11.2003, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, 

t. 4, str. 381). Sejm odrzucił pięć poprawek zgłoszonych do projektu ustawy w drugim 

czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 227 posłów, przy 190 głosach przeciw 

i 10 wstrzymujących się.  

 
 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


