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Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy 

 (druk nr 523) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy zmierza do 

rozszerzenia listy wyjątków od zasady, że praca w niedziele i święta jest zakazana.  

 Zgodnie z art. 151
9
 Kodeksu pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta 

określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 

 Art. 151
10

 Kodeksu pracy stanowi z kolei, że praca w niedziele i święta jest 

dozwolona przy wykonywaniu prac oraz w systemach pracy w nim wymienionych. Katalog 

zawarty w art. 151
10

 ma charakter zamknięty - 
 
praca w dni wolne musi się mieścić w jednej 

ze wskazanych tam dziesięciu kategorii. 

 W art. 151
11

 Kodeksu pracy określono zasady rekompensowania pracownikom 

uciążliwości związanych z pracą w niedziele i święta. Regułą jest, że w zamian za pracę w 

dniu wolnym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny: 

 Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w 

niedzielę w wyznaczonym terminie, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do 

końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy 

przed jego upływem - dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą godzinę pracy 

w niedzielę. Gdyby niemożliwe okazało się wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian 

za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 

za każdą godzinę pracy w święto. 

 Opisane wyżej zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta nie dotyczą 



natomiast tzw. systemu weekendowego czasu pracy (art. 151
10

 pkt 10 Kodeksu pracy), co 

wynika z istoty tego systemu, w którym zakłada się pracę wyłącznie w piątki, soboty, 

niedziele i święta, z pozostałymi dniami tygodnia wolnymi od pracy. 

 W ustawie będącej przedmiotem niniejszej opinii zaproponowano, aby praca w 

niedzielę lub święto była dopuszczalna także przy wykonywaniu prac: 

 Zdaniem Wnioskodawców, przyjęcie takiej regulacji będzie miało pozytywny wpływ 

na rozwój sektora usług biznesowych świadczonych na odległość przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej, przy założeniu, że usługobiorca znajduje się za granicą. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia b.r. pochodzi 

z przedłożenia poselskiego.  

 Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Zgłoszony w I czytaniu wniosek o odrzucenie ustawy nie znalazł poparcia posłów. 

 Projekt w jego pierwotnym brzmieniu budził szereg wątpliwości, ze względu na jego 

brak precyzji i daleko posunięty stopień ogólności. W toku prac sejmowych, został poddany 

istotnym zmianom uściślającym jego treść. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 240 posłów, przy 183 głosach przeciw i 1 

wstrzymującym się.  

 

III. Uwagi



jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni wolne od 

pracy, o których mowa w art. 151
9 

§ 1, są u niego dniami pracy

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1, w pkt 11 w lit. b wyrazy „zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy” 

zastępuje się wyrazami „przy obsłudze środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń 

telekomunikacyjnych”; 



Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) po wyrazach „(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
1
)” dodaje się wyrazy 

„wprowadza się następujące zmiany:”, 

b)  pozostałą treść oznacza się jako pkt 1, 

c)  dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 151
11

 w § 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których 

mowa w art. 151
9a

 ust. 3 oraz art. 151
10

 pkt 1-9 i 11, pracodawca jest obowiązany 

zapewnić inny dzień wolny od pracy:”.”. 
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