
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 
 

(druk nr 378) 

 
 
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 

późn. zm.) 

[Art. 129. 
§ 1. 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, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144. 

§ 2. 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 
rozliczeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138.] 

<Art. 129. 
§ 1. 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, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. 

§ 2. 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. 

§ 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 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 
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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.> 

 
Art. 139. 

§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany 
system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego 
nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. 
Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi 
przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego 
za czas przestoju. 

§ 2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje się do pracownika objętego systemem 
czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144. 

[§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, z 
zastrzeżeniem § 4.] 

<§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy 
lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego 
pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z 
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego 
pracodawcy, z zastrzeżeniem § 4.> 

§ 4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie 
rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system 
przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o pracę. 
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli 
wynika to z umowy o pracę. 

<§ 5. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym mowa w § 3, ze 
wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść 
porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 
24125a.> 

 
Art. 140. 

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem 
wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po 
porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, 
uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129. 

 
<Art. 1401. 

§ 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w 
dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. 

§ 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik 
decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest 
dla pracownika dniem pracy.  
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§ 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, 
nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 
133. 

§ 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie 
pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.> 

 
[Art. 150. 

§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala 
się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4. 

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także 
pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na 
ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych 
czasu pracy, może stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 i 
w art. 135 § 2 i 3 - po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy. 

§ 3. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 144, 
następuje na podstawie umowy o pracę. 

§ 4. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043.] 
<Art. 150. 

§ 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy 
ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w 
obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie 
jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2–5 oraz art. 
139 § 3 i 4. 

§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także 
pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na 
ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów 
rozliczeniowych czasu pracy, może stosować okres rozliczeniowy czasu pracy, o 
którym mowa w art. 135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego 
okręgowego inspektora pracy. 

§ 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz 
rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się: 

1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi 
organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści 
porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, 
pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi 
reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a, albo 

2) w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi 
w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają 
zakładowe organizacje związkowe. 

§ 4. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu 
rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w § 3, właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 



- 4 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 5. Rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, mogą być także stosowane na 
pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia takich rozkładów czasu 
pracy w trybie określonym w § 3. 

§ 6. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 
144, następuje na podstawie umowy o pracę. 

§ 7. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043.> 
 

Art. 151. 
§ 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca 

wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z 
obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w 
godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w 
razie: 

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, 

2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 

<§ 21. Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od 
pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia 
spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa 
pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.> 

§ 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami 
określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 
godzin w roku kalendarzowym. 

§ 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3. 

§ 5. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w 
umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, 
do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 

79, poz. 854, z późn. zm.) 

Art. 30. 
1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z 

nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. 
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2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na 
zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez 
niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw 
pracowniczych. 

21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy 
zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, 
pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach 
korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji 
w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją 
związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. 

3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje 
związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. 

4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z 
organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione 
stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo 
wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie 
zawarte przez organizacje związkowe. 

[5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i 
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów 
lub regulaminu pracy, okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 129 § 2 i w art. 
135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy 
lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.) 
organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 
24125a Kodeksu pracy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 
dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych 
stanowisk organizacji związkowych.] 

<5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i 
premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu 
urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 
2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy 
lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 oraz z 
2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie 
uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje 
pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.> 

6. (skreślony). 
 


