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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk 
nr 1539). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Donald Tusk 

 
 



 
 
 
 

Stanowisko Rządu 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 1539) 

 
 
 
 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, zawarty w druku nr 1539, 

przewiduje dodanie do art. 15110 Kodeksu pracy nowego pkt 11, co ma na celu rozszerzenie 

kodeksowej listy przypadków, w których praca w niedziele i święta jest dozwolona. 

 Zgodnie z obowiązującym artykułem 1519 § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od 

pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Od zasady, 

że niedziele i święta są dniami wolnymi, ustawodawca dopuszcza pewne wyjątki. Artykuł 

15110 Kodeksu pracy określa katalog przypadków, kiedy świadczenie pracy w niedziele 

i święta jest dopuszczalne. Praca w niedziele i święta jest zatem dozwolona: 

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 

zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 

2) w ruchu ciągłym; 

3) przy pracy zmianowej; 

4) przy niezbędnych remontach; 

5) w transporcie i w komunikacji; 

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; 

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; 

8) w rolnictwie i hodowli; 

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną 

i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: 

a) zakładach świadczących usługi dla ludności, 

b)  gastronomii, 

c) zakładach hotelarskich, 

d) jednostkach gospodarki komunalnej, 

e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia 

przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub 

całodziennych świadczeń zdrowotnych, 



f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

zapewniających całodobową opiekę, 

g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki 

i wypoczynku; 

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym 

praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. 

 

 W poselskim projekcie ustawy proponuje się natomiast, aby praca w niedziele i święta 

była także dozwolona przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz 

przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego oddziału, lub przedstawicielstwa 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

ze względu na odmienne, w stosunku do pracodawcy, dni wolne od pracy u wyżej 

wymienionych podmiotów. 

Rząd pozytywnie odnosi się do kierunku zaproponowanej zmiany. Wprowadzenie 

dodatkowej przesłanki dopuszczającej polecenie wykonywania pracy w niedziele i święta 

należy ocenić jako zasadne z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy 

nie umożliwiają wykonywania prac w takie dni przy świadczeniu usług transgranicznych, ze 

względu na odmienne ukształtowanie dni pracy w krajach obsługiwanych przez centra usług 

w Polsce. Rząd podziela pogląd, że obowiązujące regulacje Kodeksu pracy, w zakresie 

możliwości wykonywania pracy w niedziele i święta, nie odpowiadają w pełni wyzwaniom 

związanym z rozwojem nowych form świadczenia usług w obrocie międzynarodowym. 

Zmiany Kodeksu pracy w proponowanym w projekcie zakresie mogą zatem przyczynić się do 

ułatwienia prowadzenia działalności usługowej przez polskich pracodawców w stosunku do 

podmiotów zagranicznych.  

Jednocześnie proponowana nowelizacja Kodeksu pracy nie wpłynie negatywnie 

na standardy ochronne zawarte w przepisach Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy. Wymaga 

bowiem podkreślenia, że bez względu na sposób organizacji pracy, wszystkich pracowników 

obowiązują jednakowe przepisy, w szczególności w zakresie ustalania wymiaru czasu pracy 

(art. 130 k.p.) oraz gwarantowanych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego 

(art. 132 i 133 k.p.), a także w zakresie gwarantowanego dnia wolnego za pracę w niedzielę 

i święta (art. 15111 k.p.). Zgodnie natomiast z art. 147 Kodeksu pracy w każdym systemie 

czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, 



pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy 

w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. Ponadto 

pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli 

wolnej od pracy (art. 15112 k.p.).  

 W pracach parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 

zawartym w druku nr 1539 konieczne jest jednak, w ocenie rządu, ponowne wnikliwe 

przeanalizowanie redakcji projektowanej zmiany w celu wyeliminowania wszelkich 

wątpliwości interpretacyjnych. Przepis dotyczący dopuszczalności pracy w niedziele i święta, 

ze względu na to, że stanowi wyjątek od zasady ustawowego zakazu wykonywania pracy 

w takie dni, nie może bowiem budzić jakichkolwiek wątpliwości zarówno u adresatów normy 

prawnej, tj. pracodawców i pracowników, jak i u organu kontrolującego przestrzeganie 

przepisów prawa pracy, tj. Państwowej Inspekcji Pracy. W tym kontekście należy zatem   

zwrócić uwagę zwłaszcza na pojęcie „prac z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz na 

krąg podmiotów, na rzecz których praca może być wykonywana („przedsiębiorca zagraniczny 

lub zagraniczny oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”). Rozważenia wymaga, czy tak sformułowane 

przesłanki obejmą wszystkie przypadki uzasadniające wykonywanie pracy w niedziele 

i święta (np. świadczenie usług przy wykorzystaniu telefonu albo na rzecz podmiotu nie 

mającego statusu przedsiębiorcy). Kluczowe jest także ustalenie i jasne zdefiniowanie pojęcia 

„dnia wolnego od pracy”. Ponadto należy zwrócić uwagę na kwestię stref czasowych, które 

jak się wydaje, w praktyce, także mogą uzasadniać dopuszczalność wykonywania pracy 

w niedziele i święta. 

Rząd uznaje za celowe kontynuowanie prac nad poselskim projektem ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy zawartym w druku nr 1539, zwracając jednak uwagę na 

konieczność przeprowadzenia w ich trakcie wnikliwej analizy przedstawionych wyżej 

wątpliwości.  
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