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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa 

(druk nr 662) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa ma na celu wyłączenie 

stosowania przepisów Kodeksu pracy określających podstawowe normy czasu pracy 

w przypadku osób zatrudnionych w jednostkach wojskowych, które wykonują zadania poza 

granicami państwa. W miejsce tych unormowań ustawa wprowadza regulację szczególną, 

odpowiednią do warunków świadczenia pracy w strefie działań wojennych.  

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami pracownicy posiadający 

specjalistyczne kwalifikacje (np. lekarze, tłumacze) zatrudniani są na podstawie umów 

o pracę na czas określony (6 miesięcy). Umowy te zawierane są na zasadzie całkowitej 

dobrowolności.  

Jednak charakter i sposób świadczenia pracy w warunkach wojennych, wymagający 

pozostawania w nieustannej gotowości do jej świadczenia, nie daje się pogodzić 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu pracy.  

Doświadczenia związane z próbami efektywnego organizowania czasu pracy skutkują 

obowiązkiem wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, w godzinach 

nocnych, za pracę w niedziele i święta generując w ten sposób poważne koszty. 

Nowe przepisy określające czas pracy pracowników w strefie działań wojennych 

stanowią, że czasem pracy jest czas pozostawania w dyspozycji przełożonego w miejscu 

pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zadania służbowe będą 
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ustalane przez przełożonych w sposób pozwalający na ich wykonywanie w ramach 

48-godzinnego tygodnia pracy z czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym. 

W treści dodanego ustawą art. 6a określone zostały normy przysługującego czasu 

nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie oraz w okresie 7 dni, a także liczba dni wolnych 

od pracy w niedziele lub święta. 

Przepisy te nie będą jednak miały zastosowania do pracowników realizujących zadania 

wynikające z celu skierowania jednostki wojskowej, związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa jednostki wojskowej oraz ochroną życia lub zdrowia ludzkiego. 

Nie będzie możliwości naliczania tzw. nadgodzin, odbierania godzin wolnych ani 

ubiegania się o wynagrodzenie (zwykłe i dodatkowe) za czas przepracowany ponad normy 

wskazane w ustawie. Dopuszczalna będzie praca zmianowa oraz w niedziele i święta. 

Wymiar czasu pracy zostanie zatem zrównany z czasem pozostawania na służbie przez 

żołnierzy jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa. 

Rekompensatę za te niedogodności stanowić będzie odpowiednio wysokie 

wynagrodzenie oraz dodatki: zagraniczny i wojenny, o których mowa w rozporządzeniu 

z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych 

przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników 

wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami 

państwa. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 2170). 

I czytanie miało miejsce 13 marca 2014 r. na posiedzeniu wspólnym Komisji Obrony 

Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zgłoszony został wniosek 

o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu. Komisje nie poparły tego wniosku i skierowały 

projekt do podkomisji w celu przeprowadzenia dalszych prac. 

W dniu 7 maja 2014 r. komisje przyjęły sprawozdanie wraz z poprawkami. 

Najistotniejsza z poprawek wniesiona w art. 1, w dodawanym art. 6a ust. 7, polegała na 

wskazaniu, że okres rozliczeniowy będzie liczony od dnia świadczenia pracy w strefie działań 

wojennych a nie od dnia zatrudnienia. 
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Podczas 68. posiedzenia, po zakończeniu II czytania Sejm postanowił o przystąpieniu do 

głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości, bez opinii komisji. 

Sejm wniosku o odrzucenie nie przyjął, po czym uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożonym przez komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przepisy ustawy regulujące w odmienny od Kodeksu pracy czas pracy pracowników 

wykonujących zadania poza granicami państwa posługują się specyficzną terminologią, 

zastrzeżoną dotychczas dla regulowania stosunku służby, który ma charakter 

administracyjnoprawny a nie stosunku pracy, który opiera się o cywilnoprawną zasadę 

równości podmiotów. Sformułowania takie jak „zadania służbowe” w miejsce „świadczenia 

pracy” oraz „przełożony” w miejsce „pracodawcy” wskazują na narzucanie stronie umowy 

wielu elementów podległości i zależności uważanych tradycyjnie za element statusu 

służbowego.  

Ukształtowany ustawą model stosunku pracy można zaklasyfikować jako umowę 

pracowniczą z elementami służby.  

Zakwalifikowanie kwestii związanych z czasem pracy jako mających charakter 

administracyjnoprawny prowadzić może do powstania wątpliwości jaki charakter będą miały 

spory wynikłe na tym tle i czy powinny być one rozpatrywane zgodnie z procedurą cywilną 

i Kodeksem pracy czy zgodnie z procedurą administracyjną. 

Zasadnym byłoby rozważenie zasadności wprowadzenia przepisu, który przesądzałby, 

że wszelkie spory wynikłe z funkcjonowania przepisów dotyczących czasu pracy 

rozpatrywane byłyby w drodze stosowania przepisów Kodeksu pracy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2, w art. 6a dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Spory o roszczenia w sprawach czasu pracy pracowników świadczących pracę 

w strefie działań wojennych rozpatruje sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


